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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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина 

Битола за вториот квартал од 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање на Кварталниот извештај за извршу-
вање на Буџетот на Општина Битола за 
вториот квартал од 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 01.12.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Кварталниот извештај 

за извршување на Буџетот на Општина 
Битола за вториот квартал од 2021 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Битола за вториот квартал од 2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-145/3     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина 

Битола за третиот квартал од 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање на Кварталниот извештај за извршу-
вање на Буџетот на Општина Битола за 
третиот квартал од 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на ден 01.12.2021 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. 08-1011/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 01.12.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Кварталниот извештај 

за извршување на Буџетот на Општина 
Битола за третиот квартал од 2021 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Кварталниот из-
вештај за извршување на Буџетот на Опш-
тина Битола за третиот квартал од 2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-145/4     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за изменување 
и дополнување [усогласување со Законот 

за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021)] на 
Одлуката за основање на Центар за развој 
на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански регион број 

08-1957/4 од 07.02.2008 година 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и 
дополнување [усогласување со Законот за 
рамномерен регионален развој („Службен 
весник на РСМ“ бр.24/2021)] на Одлуката за 
основање на Центар за развој на ПЕЛАГО-
НИСКИОТ плански регион број 08-1957/4 
од 07.02.2008 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 26 став 5, член 82 

став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од 
Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02), Советот на општина Битола 
на седницата одржана на ден 01.12.2021 
година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување 

[усогласување со Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на 

РСМ“ бр.24/2021)] на Одлуката за 
основање на Центар за развој на 
ПЕЛАГОНИСКИОТ плански регион  

број 08-1957/4 од 07.02.2008 година  

Член 1 
Во член 3 од Одлуката за основање на 

Центар за развој на Пелагонискиот плански 
регион зборовите „Булевар 1ви Мај бр.61“ 
се заменуваат со зборовите „Томаки 
Димитровски бр.7 / спрат 2“. 

 
Член 2 

Во член 4 став 1 зборовите „ги врши 
следниве работи“ се заменуваат со зборо-
вите „спроведува активности и реализира 
задачи поврзани со развојните приоритети 
на Пелагонискиот плански регион и тоа“. 

Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на ре-
ченицата се додаваат зборовите „и предлог - 
проекти за финансирање од Програмата за 
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намалување на диспаритетите меѓу и во 
рамките на планските региони и зголему-
вање на регионалната конкурентност“. 

Во член 4 став 1 алинеа 4 зборовите 
„најдоцна до 15-ти декември во тековната 
година до Бирото за регионален развој“ се 
заменуваат со зборовите „во законски 
определениот рок“. 

Во член 4 став 1 на почетокот на алинеа 
13 се додаваат зборовите „изготвува, подне-
сува апликации и“. 

Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот 
„работење“ се додаваат зборовите „чиј сос-
тавен дел е и Извештајот за финансиското 
работење на Центарот“, а зборот „доста-
вува“ се заменува со зборот „поднесува“. 

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот „адми-
нистративни“ се заменува со зборовите 
„административно - технички“. 

Во член 4 став 1 по алинеата 16 се дода-
ваат три нови алиеи и тоа: 

• Реализира активности за поттикну-
вање на конкурентноста преку активна 
поддршка на приватниот сектор; 

• Изготвува и реализира проекти и дого-
ворени задачи и услуги за минис-
терства и други државни институции и 

• Врши други активности за поттикну-
вање на развојот на планскиот регион. 

 
Член 3 

Во член 5 став 1 зборот „раководител“ се 
заменува со зборот „директор“, а зборот 
„конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по 
кој се додаваат зборовите „во согласност со 
Законот за рамномерен регионален развој“. 

Во член 5 став 2 по зборот „мнозинство“ 
се додаваат зборовите „гласови од вкупниот 
број на членови со право на глас“. 

Во член 5 став 3 зборот „раководителот“ 
се заменува со зборот „директорот“. 

 
Член 4 

Членот 6 се менува и гласи: 
„За директор на Центарот, може да биде 

избрано лице кое ги исполнува условите 
утврдени во Законот за рамномерен регио-
нален развој. 

Мандатот на директорот му престанува 
во случаите утврдени со Законот за рамно-
мерен регионален развој. 

Директорот може да биде разрешен и 
пред истекот на мандатот во согласност со 
Законот за рамномерен регионален развој. 

Во случај кога не е избран директор на 
Центарот или предвреме му престанал 
мандатот, Советот за развој на Пелаго-
нискиот плански регион именува вршител 
на должноста директор на Центарот се до 
изборот на нов директор, без јавен оглас, од 
редот на вработените во Центарот, а 
најдолго шест месеци. 

Вршителот на должноста директор ги 
има сите права и обврски на директор на 
Центарот.“ 

 
Член 5 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Директорот на Центарот: 
- го претставува и застапува Центарот,  
- управува со имотот на Центарот и е 

потписник на сметката на Центарот, 
- го предлага годишниот финансиски 

план и завршната годишна сметка на Цента-
рот и завршните годишни сметки на проек-
тите на Центарот, 

- донесува Правилник за систематизација 
на работни места во стручната служба на 
Центарот, по претходно позитивно мислење 
од Советот за развој на Пелагонискиот 
плански регион, 

- раководи со стручната служба на Цен-
тарот, 

- ги предлага на Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион: програми, 
проекти, извештаи и останатите документи 
кои се изготвуваат од страна на Центарот, а 
треба да се усвојат од страна на Советот за 
развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на следење на 
спроведувањето на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион, 

- раководи и ги координира активностите 
поврзани со спроведувањето на Програмата 
на Министерството од Законот за рамноме-
рен регионален развој, кои се во надлеж-
ност на Центарот,  

- раководи со изработката на Предлог-
проектите за развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на спроведување 
на одобрените проекти за развој на план-
скиот регион, 

 



  –  БРОЈ 21 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СТР. 4 

- иницира и воспоставува соработка со 
други надлежни државни органи и со дона-
торски органиции кои поддржуваат проекти 
за развој на Пелагонискиот плански регион 
и на општините што влегуваат во неговиот 
состав, 

- обезбедува правилно и законито корис-
тење, одржување и заштита на имотот на 
Центарот и 

- врши други работи утврдени со закон и 
други работи поврзани со активностите на 
Центарот.“ 

 
Член 6 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Центарот има стручна служба, која се 

организира во одделенија. 
Одлуката за организација на стручната 

служба на Центарот ја донесува Советот за 
развој на Пелагонискиот плански регион на 
предлог на директорот на Центарот. 

Правата, обврските и одговорностите на 
вработените во стручната служба на Цен-
тарот се уредуваат во согласност со Законот 
за работни односи и истите немаат статус на 
административни службеници. 

Платата на директорот на Центарот ја 
утврдува Министерот за локална самоупра-
ва по претходна согласност од Владата. 

Бројот на вработени службеници во Цен-
тарот и нивните плати ги определува 
Советот за развој на Пелагонискиот план-
ски регион.“ 

 
Член 7 

Во член 9 став 1 зборот „раководителот“ 
се заменува со зборот „директорот“. 

Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се 
додаваат зборовите „за следната календар-
ска година“, а зборовите „мора најдоцна“ се 
заменуваат со зборот „мора“. 

Во член 9 ставот 5 се менува и гласи: 
,,По истекот на 3 (три) месеци Советот за 

развој на Пелагонискиот плански регион 
мора да го усвои Финансискиот план на 
Центарот.“ 

 
Член 8 

По членот 11 се додава нов член 11 - а 
кој гласи: 

„Член 11 – а 

Општините кои влегуваат во состав на 
Пелагонискиот плански регион, кои се 
крајни корисници на проекти за развој на 
планскиот регион, исплаќаат средства во 
висина до 15% од проектната (пресмет-
ковна) вредност на одобрен проект на 
Центарот за реализација и имплементација 
на проектот. 

Основните критериуми за висината на 
средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центарот од ставот 1 на овој 
член се утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 

Поблиските критериуми за висината на 
средствата за исплата за Центарот од ставот 
1 на овој член ги пропишува министерот за 
локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член 
општините, ги префрлаат на сметка на 
Центарот, пред започнување на постапката 
за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потпишување на договорот за 
реализација на проектот кој Бирото за 
регионален развој го склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги исплатат 
средствата од ставот 1 на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при 
што Центарот ќе ги наплати договорените 
средства од доделените средства за реали-
зација на проектот, а преостанатите сред-
ства ќе бидат распределени за финансирање 
на проекти од листата на позитивно 
оценетите проекти.“ 

 
Член 9 

Во член 12 став 1 зборот „Раководи-
телот“ се заменува со зборот „Директорот“, 
а по зборовите „за работа на Центарот“ се 
става запирка и се додаваат зборовите „кој е 
составен дел на годишниот извештај за 
работењето на Центарот,“. 

Во член 12 став 2 по зборот „доставува“ 
се додаваат зборовите “на усвојување“. 

 
Член 10 

Во член 13 став 1 зборот „раководи-
телот“ се заменува со зборот „директорот“. 

 
Член 11 

Членот 16 се менува и гласи гласи: 
„Заради имплементација на член 31 од 

Законот за рамномерен регионален развој, 
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Министерот за локална самоуправа и дирек-
торот на Центарот склучуваат договор за 
соработка за тековната година, а Градона-
чаниците на општините од Пелагонискиот 
плански регион и директорот на Центарот 
склучуваат договор за дополнителни 
средства за кофинансирање на задачите и 
активностите на Центарот за тековната 
година.“  

 
Член 12 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во („Службен 
гласник на Општината Битола“). 
Бр.09-145/5     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

Центар за развој на Пелагонискиот 
плански регион (Пречистен текст) 

1. Ја објавувам Одлуката за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот плански 
регион (Пречистен текст), донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 26 став 5, член 82 

став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од 
Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) а 
согласно Одлуката за основање на Центар 
за развој на Пелагонискиот плански регион 
(08-1957/4 од 07.02.2008 и Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за 
основање на Центар за развој на 
Пелагонискиот плански регион (број 07-
085/26 од 16.04.2008, 07-345/7 од 30.11.2009 
и 09-03/14 од 30.01.2018), Советот на 
општина Битола на седницата одржана на 
01.12.2021 година, ја донесе следната  

ОДЛУКА 
за основање на Центар за развој на 

Пелагонискиот плански регион  
(Пречистен текст) 

Општи одредби 
 

Член 1 
Заради вршење на стручни работи од 

значење на Пелагонискиот плански регион, 
се основа Центар за развој на Пелагонис-
киот плански регион. 

Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион го основаат 9-те општини 
кои влегуваат во составот на планскиот 
регион. 

 
Член 2 

Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион има својство на правно лице 
и се регистрира пред надлежните државни 
институции, врз основа на Законот за 
рамномерен регионален развој. 

 
Член 3 

Седиште на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион е во Битола 
на ул. Томаки Димитровски бр. 7 спрат 2. 

 
Делокруг на работа на Центарот 
 

Член 4 
Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион, спроведува активности и 
реализира задачи поврзани со развојните 
приоритети на Пелагонискиот плански 
регион и тоа: 

• Ја изготвува предлог – програмата за 
развој на планскиот регион; 

• Изготвува предлог – акционен план за 
имплементација на Програмата за 
развој на планскиот регион; 

• Подготвува предлог – проекти за раз-
вој на планскиот регион и за подра-
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чјата со специфични развојни потреби 
и предлог - проекти за финансирање 
од Програмата за намалување на 
диспаритетите меѓу и во рамките на 
планските региони и зголемување на 
регионалната конкурентност 

• Ги доставува предлог проектите за 
регионален развој, врз основа на 
утврдената листа на предлог – проекти 
од страна на Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион, во 
законски определениот рок; 

• Ги координира активностите поврзани 
со имплементација на Програмата за 
развој на планскиот регион; 

• Склучува Договори со Бирото за реги-
онален развој за реализација на про-
екти за развој на планскиот регион; 

• Ги реализира проектите за развој на 
планскиот регион; 

• Подготвува годишен извештај за спро-
ведување на Програмата за развој на 
планскиот регион; 

• Обезбедува информации до заинте-
ресираните страни за текот на реали-
зацијата на Програмата за развој на 
планскиот регион и други прашања 
поврзани со регионалниот развој; 

• Обезбедува стручна и техничка помош 
за единиците на локалната самоуправа 
при подготвувањето на нивните про-
грами за развој; 

• Обезбедува стручни услуги за здруже-
нијата и други заинтересирани страни 
за подготовка на проекти од областа 
на регионалниот развој; 

• Ја поттикнува меѓуопштинската сора-
ботка во рамките на планскиот регион; 

• Изготвува, поднесува апликации и 
спроведува проекти за поттикнување 
на развојот на планскиот регион, фи-
нансирани од фондовите на Европ-
ската Унија и други меѓународни 
извори; 

• Врши промоција на развојните мож-
ности на планскиот регион; 

• Подготвува годишен извештај за 
своето работење чиј составен дел е и 
Извештајот за финансиското работење 
на Центарот и истиот го поднесува до 
Советот за развој на Пелагонискиот 

плански регион и Советите на еди-
ниците на локалната самоуправа, во 
состав на планскиот регион; 

• Врши стручни и административно - 
технички работи за потребите на 
Советот за развој на Пелагонискиот 
плански регион; 

• Реализира активности за поттикну-
вање на конкурентноста преку активна 
поддршка на приватниот сектор; 

• Изготвува и реализира проекти и дого-
ворени задачи и услуги за минис-
терства и други државни институции и 

• Врши други активности за поттикну-
вање на развојот на планскиот регион. 

 
Организациска поставеност 
 

Член 5 
Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион (во понатамошниот текст: 
Центарот) има директор, кој се избира по 
пат на јавен оглас во согласност со Законот 
за рамномерен регионален развој. 

Директорот на Центарот го избира Сове-
тот за развој на Пелагонискиот плански 
регион, со 2/3 мнозинство гласови од вкуп-
ниот број на членови со право на глас. 

Мандатот на директорот на Центарот е 4 
(четири) години, со право на повторен 
избор. 

 
Член 6 

За директор на Центарот, може да биде 
избрано лице кое ги исполнува условите 
утврдени во Законот за рамномерен регио-
нален развој. 

Мандатот на директорот му престанува 
во случаите утврдени со Законот за рамно-
мерен регионален развој. 

Директорот може да биде разрешен и 
пред истекот на мандатот во согласност со 
Законот за рамномерен регионален развој.  

Во случај кога не е избран директор на 
Центарот или предвреме му престанал 
мандатот, Советот за развој на планскиот 
регион именува вршител на должноста 
директор на Центарот се до изборот на нов 
директор, без јавен оглас, од редот на 
вработените во Центарот, а најдолго шест 
месеци. 
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Вршителот на должноста директор ги 
има сите права и обврски на директор на 
Центарот. 

 
Член 7 

Директорот на Центарот: 
• го претставува и застапува Центарот,  
• управува со имотот на Центарот и е 

потписник на сметката на Центарот, 
• го предлага годишниот финансиски 

план и завршната годишна сметка на 
Центарот и завршните годишни смет-
ки на проектите на Центарот, 

• донесува Правилник за систематиза-
ција на работни места во стручната 
служба на Центарот, по претходно по-
зитивно мислење од Советот за развој 
на Пелагонискиот плански регион, 

• раководи со стручната служба на Цен-
тарот, 

• ги предлага на Советот за развој на 
планскиот регион: програми, проекти, 
извештаи и останатите документи кои 
се изготвуваат од страна на Центарот, 
а треба да се усвојат од страна на 
Советот за развој на планскиот регион, 

• раководи со процесот на следење на 
спроведувањето на Програмата за 
развој на Пелагонискиот плански 
регион, 

• раководи и ги координира активно-
стите поврзани со спроведувањето на 
Програмата на Министерството за ло-
кална самоуправа од Законот за рам-
номерен регионален развој, од надле-
жност на Центарот,  

• раководи со изработката на Предлог-
проектите за развој на планскиот 
регион, 

• раководи со процесот на спроведу-
вање на одобрените проекти за развој 
на планскиот регион, 

• иницира и воспоставува соработка со 
други надлежни државни органи и со 
донаторски органиции кои поддржу-
ваат проекти за развој на Пелагони-
скиот плански регион и на општините 
што влегуваат во неговиот состав, 

• обезбедува правилно и законито ко-
ристење, одржување и заштита на 
имотот на Центарот и 

• врши други работи утврдени со закон 
и други работи поврзани со активнос-
тите на Центарот. 

 
Член 8 

Центарот има стручна служба, која се 
организира во одделенија. 

Одлуката за организација на стручната 
служба на Центарот ја донесува Советот за 
развој на Пелагонискиот плански регион на 
предлог на директорот на Центарот. 

Правата, обврските и одговорностите на 
вработените во стручната служба на Цен-
тарот се уредуваат во согласност со Законот 
за работни односи и истите немаат статус на 
административни службеници. 

Платата на директорот на Центарот ја 
утврдува Министерот за локална самоу-
права по претходна согласност од Владата, 
а во зависност од бројот на вработени 
службеници во Центарот и од обемот и 
сложеноста на работата и времето потребно 
за извршување на истата. 

Бројот на вработени службеници во Цен-
тарот и нивните плати ги определува Сове-
тот за развој на Пелагонискиот плански 
регион. 

 
Финансирање на Центарот 
 

Член 9 
Центарот има годишен финансиски план, 

кој се предлага од страна на директорот на 
Центарот, а се усвојува од страна на Сове-
тот за развој на Пелагонискиот плански 
регион. 

Предлог финансискиот план на Центарот 
за следната календарска година, мора да се 
достави до Советот за развој на Пелаго-
нискиот плански регион, најдоцна до 1 
(први) декември, во тековната година, а 
истиот се усвојува од страна на Советот до 
крајот на декември во тековната година. 

Во случај на недонесување на Одлука за 
усвојување на финансискиот план на Цен-
тарот, се донесува Одлука за времено фи-
нансирање на Центарот. 

Временото финансирање на Центарот, не 
може да биде подолго од три месеци. 

По истекот на 3 (три) месеци Советот за 
развој на Пелагонискиот плански регион 
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мора да го усвои Финансискиот план на 
Центарот. 

 
Член 10 

Единиците на локалната самоуправа, кои 
се во состав на Пелагонискиот плански 
регион, се согласни да го финансираат 
тековното работење на Центарот, со што 
секоја година ќе планираат ставка во своите 
буџети за финансирање на Центарот. 

 
Член 11 

Висината на финансиските средства кои 
ќе ги издвојува секоја единица на локалната 
самоуправа, која е во состав на Пелаго-
нискиот плански регион, се определува на 
13 денари по глава на жител. 

Висината на финансиските средства кои 
единиците на локалните самоуправи ги 
трансферираат за тековното работење на 
Центарот, може да се промени со Одлука на 
Советите на единиците на локалната самоу-
права, кои се во состав на Пелагонискиот 
плански регион. 

Трансферот на средствата ќе се врши два 
пати годишно, но најдоцна до 15 декември 
во тековната година 

Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион има сметка во системот на 
Трезорската сметка.  

 
Член 11–а 

Општините кои влегуваат во состав на 
Пелагонискиот плански регион, кои се 
крајни корисници на проекти за развој на 
планскиот регион, исплаќаат средства во 
висина до 15% од проектната (пресмет-
ковна) вредност на одобрен проект на 
Центарот за реализација и имплементација 
на проектот. 

Основните критериуми за висината на 
средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центарот од ставот 1 на овој 
член се утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 

Поблиските критериуми за висината на 
средствата за исплата за Центарот од ставот 
1 на овој член ги пропишува министерот за 
локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член 
општините, ги префрлаат на сметка на 
Центарот, пред започнување на постапката 

за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потпишување на договорот за 
реализација на проектот кој Бирото за 
регионален развој го склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги исплатат 
средствата од ставот 1 на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при 
што Центарот ќе ги наплати договорените 
средства од доделените средства за 
реализација на проектот, а преостанатите 
средства ќе бидат распределени за 
финансирање на проекти од листата на 
позитивно оценетите проекти.“ 

 
Член 12 

Директорот на Центарот доставува на 
усвојување годишен финансиски извештај 
за работа на Центарот, кој е составен дел на 
годишниот извештај за работењето на 
Центарот, до Советот за развој на Пелаго-
нискиот плански регион. 

Усвоениот годишен финансиски извеш-
тај се доставува на усвојување до Советите 
на Единиците на Локалната Самоуправа од 
Пелагонискиот плански регион. 

 
Член 13 

На предлог на членовите на Советот или 
на предлог на директорот на Центарот, 
може да се покрене иницијатива за промена 
на висината на финансиските средства за 
тековното работење на Центарот. 

 
Преодни и завршни одредби  
 

Член 14 
Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион, е основан откако сите Со-
вети на Единиците на Локалната Самоу-
права од Пелагонискиот плански регион ќе 
донесат Одлука за основање на Центарот. 

 
Член 15 

Најдоцна во рок од три месеци од 
усвојувањето на оваа Одлука, од страна на 
сите Совети на единици на локалната 
самоуправа, треба да се изврши избор на 
директор на Центарот од страна на Советот. 

До изборот на директор на Центарот за 
развој на Пелагонискиот плански регион, се 
овластува претседателот на Пелагонискиот 
плански регион да ги преземе обврските 

 



ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 21  –  СТР. 9 

поврзани со регистрација на Центарот пред 
надлежните државни институции и 
останатите обврски утврдени со Законот за 
рамномерен регионален развој и оваа 
Одлука. 

 
Член 16 

Заради имплементација на член 31 од 
Законот за рамномерен регионален развој, 
Министерот за локална самоуправа и дирек-
торот на Центарот склучуваат договор за 
соработка за тековната година, а Градо-
начаниците на општините од Пелагонис-
киот плански регион и директорот на Цен-
тарот склучуваат договор за дополнителни 
средства за кофинансирање на задачите и 
активностите за тековната година. 

 
Член 17 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во („Службен 
гласник на Општината Битола“), а ќе се 
применува по нејзино донесување од страна 
на сите Совети на општините од Пелаго-
нискиот плански регион. 
Бр.09-145/6     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на  Годишниот план за 
вработување на КЈП „Нискоградба“ 

Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на ден 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...14/20) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

за вработување на КЈП „Нискоградба“ 
Битола за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на КЈП „Ниско-
градба“ Битола за 2022 година, бр.04-788/1 
од 30.08.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/7     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на  Годишниот план за 
вработување на ЈКП „Водовод“ Битола за 

2022 година 
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1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ЈКП „Водовод“ Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на ден 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...14/20) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

за вработување на на ЈКП „Водовод“ 
Битола за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на на ЈКП „Во-
довод“ Битола за 2022 година, бр.04-757/2 
од 23.09.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/8     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на  Годишниот план за 
вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање на ЈП „Комуналец“ Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на ден 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...14/20) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

за вработување на на ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈП „Кому-
налец“ Битола за 2022 година, бр.01-438/2 
од 24.08.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/9     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 

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 

 



ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 21  –  СТР. 11 

54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 

2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ЈП „Пазари“ Битола за 2022 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на ден 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...14/20) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на на ЈП „Пазари“ Битола 

за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на на ЈП „Пазари“ 
Битола за 2022 година, бр.01-189/1 од 
16.08.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/10     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈППЈЛП Битола за 2022 

година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ЈППЈЛП Битола за 2022 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на ден 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...14/20) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈППЈЛП Битола за 2022 

година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈППЈЛП 
Битола за 2022 година, бр.01-239/1 од 
18.11.2021 година. 
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2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/11     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Дом за стари лица 

„Сју Рајдер“Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ЈОУ Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“Битола за 2022 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 210 од 
Законот за социјална заштита („Службен 
Весник на РСМ“ бр.104/19 и 163/21), а во 
врска со член 20–б од Законот за вработе-
ните во јавниот сектор (,,Службен весник на 
РМ“ бр.27/14...14/20) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУ Дом за стари лица 

„Сју Рајдер“Битола за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУ Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“Битола за 2022 
година, бр.01-118 од 17.08.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/12     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Зоолошка Градина 

Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ЈОУ Зоолошка Градина Битола за 
2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 20–б од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 27/14...14/20) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 01.12.2021 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУ Зоолошка Градина 

Битола за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУ Зоолошка 
Градина Битола за 2022 година, бр.04-68/1 
од 09.08.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/13     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУ Културен и 

инормативен центар Битола за 2022 
година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање на ЈОУ Културен и инормативен 
центар Битола за 2022 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 20–б од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 27/14...14/20) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 

бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 01.12.2021 година, донесе 

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

за вработување на ЈОУ Културен и 
информативен центар Битола за 2022 

година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУ Културен 
и информативен центар Битола за 2022 
година, бр.04-30/1 од 28.10.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/14     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Ѓорги Суагрев“ 

Битола за 2022 година  

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Ѓорги Суагрев“ Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на ден 
01.12.2021 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

 



  –  БРОЈ 21 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СТР. 14 

Врз основа член 84 од Законот за 
основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19 и 229/20) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 01.12.2021 година, донесе 

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

за вработување на ОУ „Ѓорги Суагрев“ 
Битола за 2022 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-176/1 од 
14.07.2021 година на ОУ „Ѓорги Суагрев“ 
Битола за 2022 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/15     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 

Битола за 2022 година  

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 
2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа член 116 став 1 алинеја 11 од 
Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр.23/13...311/20) и член 70 
од Статутот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ бр. 
10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 01.12.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 

Битола за 2022 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола за 2022 година, 
Бр.01-173/1 од 19.07.2021 година. . 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/16     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за не 
усвојување Годишниот извештај за 

работата на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 
Битола за 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не ус-
војување ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2020/21 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

 



ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 21  –  СТР. 15 

Врз основа на член 116 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр.23/13..311/20) и член 70 од Статутот 
на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 
08/2019, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.12.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Годишниот извештај 
за работата на ЈОУДГ„Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2020/21 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈОУДГ„Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2020/21 година, предложен од 
Управниот одбор на Установата, Бр.02-
192/3 од 29.09.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/17     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за не 
усвојување Годишната програма за 

работата на ЈОУДГ„Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2021/22 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Годишната програма за работата на 
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола за 
2021/22 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 116 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр.23/13..311/20) и член 70 од Статутот 
на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/2019, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Годишната Програма 
за работата на ЈОУДГ„Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2021/22 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишната 
Програма за работата на ЈОУДГ „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола за 2021/22 година 
предложена од Управниот одбор на Устано-
вата, бр.02-192/4 од 29.09.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/18     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 

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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за не 
усвојување Годишниот извештај за 

работата на ЈОУДГ„Мајски Цвет“ Битола  
за 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Годишниот извештај за работата на 
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 2020/21 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 01.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 



  –  БРОЈ 21 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СТР. 16 

Врз основа на член 116 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр.23/13..311/20) и член 70 од Статутот 
на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 
08/2019, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.12.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Годишниот извештај 

за работата на ЈОУДГ„Мајски Цвет“ 
Битола за 2020/21 година  

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишен Извештај 
за работата на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола за 2020/21 година, донесена од 
Управниот одбор на Установата, Бр.02-
209/2 од 21.09.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/19     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за не 
усвојување Годишната програма за 

работата на ЈОУДГ„Мајски Цвет“ Битола 
за 2021/22 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање ЈОУДГ„Мајски Цвет“ Битола за 
2021/22 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 116 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр.23/13..311/20) и член 70 од Статутот 
на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 
08/2019, 14/20, 19/,20 и 05/21 ), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.12.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К за не усвојување на 
Годишната програма за работата на 

ЈОУДГ„Мајски Цвет“ Битола за 2021/22 
година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишната про-
грама за работата на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола за 2021/22 година, донесена од 
Управниот одбор на Установата, бр.02-
210/2 од 21.09.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/20     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Одлуката за добивање на 
согласност за број на деца кои ќе бидат 

згрижени во воспитните групи за деца во 
ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за добивање на 
согласност за број на деца кои ќе бидат 
згрижени во воспитните групи за деца во 
ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“Битола, до-
несено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 01.12.2021 
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. 08-1011/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Сл. весник на РМ“ 
бр.23/13...311/20), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

добивање на согласност за број на деца 
кои ќе бидат згрижени во воспитните 

групи  за деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија 
Мара“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за добивање на согласност за број на деца 
кои ќе бидат згрижени во воспитните групи 
за деца во ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола  
бр.02-192/5 од 29.09.2021 година донесена 
од Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреја 
Овадија Мара“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-145/21     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност за број на деца кои ќе бидат 
згрижени во воспитните групи за деца во 

ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за добивање на 
согласност за број на деца кои ќе бидат 
згрижени во воспитните групи за деца во 
ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Сл. весник на РМ“ 
бр.23/13...311/20), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

 

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

добивање на согласност за број на деца 
кои ќе бидат згрижени во воспитните 
групи за деца во ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ 

Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за добивање на согласност за број на деца 
кои ќе бидат згрижени во воспитните групи 
за деца во ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола 
бр.02-212/1 од 21.09.2021 година донесена 
од Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски 
Цвет“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-145/22     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на Штаб за заштита и спасување на 
Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на Штаб за заштита и спасување на Опш-
тина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 94 став 4 и член 110 

став 2 од Законот за заштита и спасување 
(,,Службен весник на РМ“ бр.36/04...106/16) 
и член 10 од Уредбата за видот, големината 
и организирањето на силите за заштита и 
спасување (,,Службен весник на РМ“ бр. 
12/06) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола (,,Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 
и 05/21), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 01.12.2021 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на Штаб за заштита и 

спасување на Општина Битола 

Член 1 
Се формира Штаб за заштита и спасу-

вање на Општина Битола во состав: 
• Тони Коњановски - Командант на 

штабот 
• Кире Ѓоргиевски - Началник на 

штабот 

• Директор на ЈКП Водовод Битола - 
помошник на началникот на штабот за 
оперативни работи 

• Илија Келепуровски - помошник на 
началникот на штабот за прва 
медицинска помош 

• Командир на ТППЕ Битола - 
помошник на Началникот на штабот 
за заштита и спасување од пожари 

• Лилјана Крстевска – Претседател на 
Црвен крст Битола - помошник на 
началникот на штабот за згрижување 
и евакуација 

• Директор на ЈП Стрежево - помошник 
на началникот на штабот за заштита и 
спасување од поплави 

 
Се формира помошен персонал во 

состав: 
• Тони Маурдевски – извршител 

(администратор) 
• Стефанија Боцевска – извршител 

(администратор) 
• Драги Зацевски – извршител (курир-

возач) 
• Александар Ничков – извршител 

(курир-возач) 
 

Член 2 
Штабот за заштита и спасување има за-

дача да раководи со акциите за заштита и 
спасување и со единиците за заштита и 
спасување што ги формира општина Битола 
во случај на елементарни непогоди и во 
војна. 

 
Член 3 

Со влегување во сила на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката бр.09-24/13 
донесена од 13.03.2018 година од Советот 
на Општина Битола. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/23     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

формирање Совет за јавно здравје во 
Општина Битола  

1. Го објавувам Решението за формирање 
Совет за јавно здравје во Општина Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02), член 18 
став 3 од Законот за јавно здравје (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.22/10...37/16) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 01.12.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на Совет за јавно здравје 

во Општина Битола 

1. Се формира Совет за јавно здравје во 
општина Битола во состав: 

• Елизабета Крстевска - претставник од 
Центар за јавно здравје 

• Ненси Лозанче - претставник од опш-
тина Битола 

• Михајло Вангелов - претставник од 
општина Битола 

• Златко Лозановски - претставник од 
општина Битола 

• Александар Димовски - претставник 
од општина Битола 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-145/24     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 
разрешување и именување на 

претставници од редот на родителите на 
децата во Управниот одбор на ЈОУДГ 

„Естреја Овадија Мара“Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставници од 
редот на родителите на децата во Управ-
ниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија 
Мара“Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 01.12.2021 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на 

претставници од редот на родителите на 
децата во Управниот одбор на  

ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“ Битола 
1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Пецо Рис-

товски и Марија Нечовски, од претставници 
од родителите на децата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“ 
Битола, 

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Александра 
Карапец Тодоровска и Никола Коруновски, 
за претставници од родителите на децата во 
Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреја Ова-
дија Мара“ Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/25     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

 

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

разрешување и именување на претставник 
од редот на родителите на децата во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски 

Цвет“Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешување 
и именување на претставник од редот на 
родителите на децата во Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 
Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 01.12.2021 година, донесе 

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

претставник од редот на родителите на 
децата во Управниот одбор на 
ЈОУДГ„Мајски Цвет“ Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Андријана 
Ѓеорѓиева, од претставник од родителите на 
децата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
,,Мајки Цвет“Битола, 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Владо Атана-
совски, за претставник од родителите на 
децата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
,,Мајски Цвет“Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/26     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

претставник од Општина Битола во 
Одборот за соработка и доверба со 

јавноста во Високата медицинска школа 
Битола, при Универзитетот „Св.Климент 

Охридски“ Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
претставник од Општина Битола во 
Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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во Високата медицинска школа Битола, при 
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 122 од Законот за 

високото образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр.82/2018) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување претставник од Општина 

Битола во Одборот за соработка и доверба 
со јавноста во Високата медицинска школа 

Битола, при Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“ Битола 

1. СЕ ИМЕНУВА лицето Ненси Лозанче, 
за претставник од Општина Битола во 
Одборот за соработка и доверба со јавноста 
во Високата медицинска школа Битола, при 
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ 
Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-145/27     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

 
 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП „Пазари“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈП „Пазари“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП „Пазари“ Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈП „Пазари“ 
Битола, се разрешуваат:  

• Благојче Цветковски, дипл.економист, 
• Иле Петковски,  
• Методија Вељов, дипл. инж. по фар-

мерско производство, 
• Џелјан Салиевска, Факултет за поли-

тички науки, 
• Зоран Гроздановски, дипл.економист 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Владимир Крстевски, дипл. информа-

тичар, од Битола, ул. „Илчо Стојанов-
ски“ бр.54 

• Александар Настевски, дипл.правник, 
од Битола, ул. „Раштанска“ бб 

• Марјан Чому, дипл.правник, од Би-
тола, ул. „Димо Хаџи Попов“ бр.10 

 



  –  БРОЈ 21 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СТР. 22 

• Марина Костовска, дипл.машински 
инженер, од Битола, ул. „Илинденска“ 
бр. 95 

• Мирјана Митревска, дипл.економист, 
од Битола, ул. „Ѓорги Наумов“ бр.12 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/28     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-

финансиското работењена ЈП „Пазари“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското рабо-
тење на ЈП „Пазари“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/96 .....275/19) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 

Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП „Пазари“ 

Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП „Пазари“ 
Битола, се разрешуваат:  

• Аница Петровска, дипл.економист,,  
• Африм Јусуфи, дипл.правник,  
• Елона Кокаљари, правник,  
• Ема Симјановска, дипл.правник и  
• Томе Талевски. 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Љубе Никлевски, д-р царина и шпеди-

ција, од Битола, ул. „Димитар Тодо-
ровски“ бр. 5А 

• Даниела Чешелковска, дипл. еконо-
мист, од Битола, ул. „Тошо Даскалот“ 
бр. 4А 

• Стојан Христовски, дипл. бот. инжи-
нер, од Битола, ул. „Студентска“ бр. 
11В 

• Александар Дамчевски, дипл. еконо-
мист, од Битола, ул. „Браќа Милади-
нови“ бр. 44 

• Татјана Трајчевска, дипл.економист, 
од Битола, ул. „Караорман“ бр. 88Г 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/29     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на КЈП „Нискоградба“ Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. Од Управниот одбор на КЈП „Ниско-
градба“ Битола, се разрешуваат:  

• Владо Најдовски, дипл.економист, 
• Милка Стојановска, м-р инж. за ин-

форматички системи  
• Лазар Јошевски, дипл.економист, 
• Ѓорги Тасевски, дипл. економист, 
• Кристијан Кочевски, дипл. економист, 
• Зоран Наумовски, дипл. маш. инжи-

нер, 
• Кире Сотировски, дипл. биотехнолог, 
• Драги Крстев, дипл.правник, 
• Љупчо Дојчиновски, маш. инжинер 
 
 
 
 

СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Андреј Гинов, дипл. инжинер при 

безбедност при работа, од Битола, ул. 
„Васко Карангелевски“ бр.64/1/2/3 

• Силвија Паспал Кајтес, м-р неорганска 
хемиска технологија, контрола на 
квалитетот на суровините и произво-
дите, од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 
87/9 

• Силвана Печалева, ТФБ – индус-
триско инженерство, од Битола, ул. 
„Мирче Ацев“бр.5 

• Марија Гацовски, дипл. правник, од 
Битола, ул.„Д-р Рајс“бр.31 

• Марија Димитриевска, дипл. еконо-
мист, од Битола, ул. „Димитар 
Влахов“ бр.35А 

• Игор Дранговски, дипл. економист, од 
Битола, ул. „Бонде Скерлевски“ 
бр.12/10 

• Иванчо Ѓоргиевски, дипл. економист, 
од Битола, ул. „Новосадска“ бр.27 

• Вера Бешлиевска, дипл.машински ин-
жинер, од Битола, ул. „Јонче Мурџев-
ски“ бр. 26 

• Горан Ѓорѓиевски, дипл. економист, 
од Битола, ул. „Партизанска“ бр.59/25 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/30     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-

финансиското работење на КЈП 
„Нискоградба“ Битола 
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1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското работе-
ње на КЈП „Нискоградба“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за јав-
ните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96 .........275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на КЈП 

„Нискоградба“ Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на КЈП „Ниско-
градба“ Битола, се разрешуваат:  

• Јасмина Ѓоргиевска, дипл.менаџер во 
биотехниката, 

• Владимир Ѓоршевски, дипл. еконо-
мист,  

• Христијан Мицовски, елек. инг.,  
• Марија Марковска, 
• Филип Димитровски, дипл.економист 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Александар Петровски, дипл. царина, 

ул. „Илчо Стојановски“ бр.9  
• Мартина Мишевски, дипл. менаџер во 

биотехниката, од Битола, с. Цапари 
• Катерина Нечовска, дипл. економист, 

од Битола, ул. „Овчи Пазар“ бр. 32А 

• Леонида Чолаковски, дипл. еконо-
мист, од Битола, ул. „Михајло Андо-
новски“ бр. 2/35 

•  Јасмина Ристановска, дипл. еконо-
мист, од Битола, ул. „Ванчо Јаневски“ 
бр. 68, Горно Оризари 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/31     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈП „Комуналец“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 

Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ 
Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈП „Комуна-
лец “ Битола, се разрешуваат:  

• Бранирод Михајлоски, политиколог,  
• Јасмина Богуновиќ,  
• Славко Дамевски, шумарски инг.,  
• Владе Јуруковски, инг.информатичар,  
• Наташа Петровска,  
• Андријана Богдановска, дипл. еконо-

мист,  
• Дејан Стојановски, дипл.економист,  
• Петар Мицевски,  
• Бујар Драла, дипл. правник, од Битола, 

ул. „Нико Фундали“ бр. 12 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Ирена Јовковска, дипл. сообраќаен ин-

жинер, од Битола, ул. „Мара Јоси-
фова“ бр. 4 

• Катерина Секуловска, дипл. еконо-
мист, од Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 
155 

• Жарко Тодоровски, дипл. информати-
чар, од Битола, с. Долно Оризари 

• Мима Ефтимовска, дипл. јавен адми-
нистратор, од Битола, ул. „Смилевски 
Конгрес“ бр. 28/6 

• Петар Брајановски, дипл. правник, од 
Битола, ул. „Леринска“ бр.7 
 Гоце Марковски, д-р економски нау-
ки, од Битола, ул. „Ужичка Репу-
блика“ бр. 5 

• Никола Крстановски, дипл. сообра-
ќаен инжинер, од Битола, ул. „Кли-
мент Охридски“ б.17/22 

• Катица Поповска, дипл. правник, од 
Битола, ул. „Светозар Поповски“ бр.67 

• Томе Димовски, дипл.информатичар, 
од Битола, ул. „7-ма Бригада“ бр.34 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/32     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 

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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-

финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското рабо-
тење на ЈП „Комуналец“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за јав-
ните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96 .........275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП 

„Комуналец“ Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП „Комуналец“ 
Битола, се разрешуваат:  

• Јасмина Кочанковска,  
• Драгана Урдавевска,  
• Марина Кожуваровска, дипл. еконо-

мист, 
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• Драга Велјова,  
• Кирил Трпковски, факултет за тури-

зам и угостителство 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Елица Цветковска, дипл. маш. инжи-

нер, од Битола, ул. „Смилевски 
Конгрес“ бр.27/1 

• Билјана Јовановска, дипл. економист, 
од Битола, ул. „Цветан Димов“ бр.74 

• Изабела Алексовска, дипл. економист, 
од Битола, ул. „Никола Тесла“ бр.63 

• Лидија Којдовска, дипл.економист, од 
Битола, ул. „8-ми Септември“ бр.10А 
Горно Оризари 

• Љубомир Тошевски, дипл.економист, 
од Битола, ул. „Јонче Мурџевски“ бр. 8 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/33     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈКП „Водовод“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈКП „Водо-
вод“ Битола, се разрешуваат:  

• Пеце Ласковски, дипл.економист, 
• Цане Стојковски, дипл.економист, 
• Душан Кузевски, м-р по економски 

науки – маркетинг, 
• Билјана Бучковска, дипл.економист, 
• Дарко Талевски, дипл.правник, 
• Билјана Димовска, дипл.технолог, 
• Маја Живковски, дипл.ветеринар,  
• Митко Димовски, дипл.економист,  
• Наташа Гроздановска, дипл.маш.инг.,  
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
- Филип Радивчев, дипл. менаџер по 

осигурување, од Битола, ул. „Борис Бас-
теро“ бр.12 

• Емилија Јошевска Илиевска, дипл. 
правник, од Битола, ул. „Солунска“бр. 
95А/3 

• Дарко Спировски, дипл. сообраќаен 
инжинер, од Битола, ул. „Прилепска“ 
бр. 53А/19 

• Наталија Илиевска, дипл.земјоделски 
инжинер, од Битола, ул.„Булевар 1-ви 
Мај“бр.96д 

• Слободан Симоновски, дипл.правник, 
од Битола, ул. „13-та“ бр.21 

• Ице Велјановски, дипл.економист, 
с.Добрушево 

• Снежана Трајковска, дипл. биолог, од 
Битола, ул. „ Партизанска“ бр.48/22 

• Пеце Стојковски, дипл. економист, од 
Битола, ул. „Кленоец“ бр.125 
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• Елена Дамчевска, дипл. ботехнички 
инжинер, од Битола, ул. „Панде Кај-
зеро“ бр.40А 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/34     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-

финансиското работење на ЈКП „Водовод“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското работе-
ње на ЈКП „Водовод“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/96 .........275/19) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈКП „Водовод“ 

Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈКП „Водовод“ 
Битола, се разрешуваат:  

• Наташа Георѓиевска, дипл. економист, 
• Билјана Китановска, магистер по еко-

номски науки,  
• Мимоза Кузмановска-Танушевски, 

дипл. правник, 
• Менде Секуловски, дипл.правник, 
• Ивона Тодоровска, дипл.економист,  
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Димитар Аневски, дипл.економист, од 

Битола, ул. „Атанас Трпчевски Тасе“ 
бр.22 

• Јулија Дамчевска, дипл.економист, од 
Битола, ул. „Солунска“ бр. 143 

• Дејан Јовановски, дипл.економист, од 
Битола, ул. „Индустриска“ бр.11 

• Александар Споа, дипл. економист, од 
Битола, ул. „Кузман Јосифовски“ бр.26 

• Александар Јовановски, дипл. ботех-
нички инжинер, од Битола, ул. „Арон 
Ароести“ бр.6-1/5 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/35     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени“ Битола 
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1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈП за стопанисување со Индус-
триската зона „Жабени“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени“Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈП за стопани-
сување со Индустриската зона „Жабени“ 
Битола, се разрешуваат:  

• Васко Колевски,  
• Игор Мицевски, дипл.маш.инжинер, 
• Горги Мицевски, ботехнички факул-

тет, 
• Јадранка Павловска, дипл.оперативен 

менаџер, 
• Инџа Махмуси,  
• Благоја Котевски, маш.инжинер 
• Трајче Стојчевски, 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Вида Стојанова, дипл. правник, од 

Битола, ул. „Леринска“ бр.41/9 
• Зоран Бабинкостов, дипл. информа-

тичар, од Битола, ул. „Бранко Ради-
чевиќ“ бр.9 

• Горан Ѓурчиновски, дипл.машински 
инжинер, од Битола, ул. „Илинденска“ 
бр.21 

• Игор Мурговски, дипл. машински ин-
жинер, од Битола, ул.„Карпош“ 
бр.9/1/15 

• Николче Јовковски, дипл. електро ин-
жинер, од Битола, с. Бистрица 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/36     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП за 

стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското рабо-
тење на ЈП за стопанисување со Индустри-
ската зона „Жабени“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за јав-
ните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
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38/96 .........275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП за 

стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП за стопани-
сување со Индустриската зона „Жабени“ 
Битола, се разрешуваат:  

• Стефан Гајдаровски,дипл.правник,  
• Јован Настевски,маш.техничар,  
• Миле Велјановски,биотех.факултет,  
• Христо Георгиев, д-р по дефектоло-

гија,  
• Лидија Димовска, дипл.наставник,  
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Мирјана Христовска, дипл.електро 

инжинер, од Битола, ул. „Вера Цири-
вири“ бр.2 

• Весна Лозановска, дипл. економист, 
од Битола, ул. „Боривоје Радосавле-
виќ“ бр.25 

• Љупчо Петровски, дипл. електро ин-
жинер, од Битола, ул. „Карпош“ 
бр.5/1/10 

• Лидија Богдановска, дипл.правник, од 
Битола, ул. „Абдул Керим Паша“ 
бр.1А 

• Верче Башовска, дипл.економист, од 
Битола, ул. „Епинал“ бр.17 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/37     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 

Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инжене-
ринг Битола, се разрешуваат:  

• Сребре Нечовски, м-р од областа на 
геодезија,  

• Љубиша Бакиќ, дипл.маш. инг.,  
• Лазо Лафазановски, дипл. градежен 

ингжинер,  
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• Владе Марковски, м-р по информа-
циски системи, 

• Горан Савевски, д-р професор ОНО 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Борче Наумовски, дипл.сообраќаен 

инжинер, од Битола, ул. „Довлеџик“ 
бр.22а 

• Оливера Тодоровска, дипл. инж. архи-
тект, од Битола, ул. „Анести Панов-
ски“ бр.27/13 

• Владимир Стефановски, дипл. електро 
инжинер, од Битола, ул. „Филип II 
Македонски“ бр.29/19 

• Велимир Костовски, дипл. сообраќаен 
инжинер, од Битола, ул. „Павел 
Шатев“ бр.11/13 

• Марија Гелевска, дипл. правник, од 
Битола, с. Бистрица 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/38     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола  

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското работе-
ње на ЈП за урбанистичко планирање, про-
ектирање и инженеринг Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/96 .........275/19) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инжене-
ринг Битола, се разрешуваат:  

• Бојан Штрковски, дипл.економист,  
• Емилијан Мицевски, дипл.маш. инг,  
• Милена Апостоловска, инг. технолог,  
• Наташа Петровски, дипл.економист,  
• Арта Исовска, проф.по германски и 

мак.јазик,  
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Дарко Петковски, дипл.економист, од 

Битола, ул. „Охридска“ бр.106/6 
• Стевче Шкрековски, дипл.економист, 

од Битола, ул. „Никола Тесла“ бр.137 
• Кристина Димитриевска, дипл. ма-

шински инжинер, од Битола, ул. „24-
та“ бр.12 

• Зоран Николовски, дипл. артихект, од 
Битола, ул. „2-ра Бригада“ бр.2 

• Игор Димовски, дипл. менаџер во 
биотехниката, од Битола, ул. „Ристо 
Кавалиновски“ бр.5 

 

 



ПОНЕДЕЛНИК 06.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 21  –  СТР. 31 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/39     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈППЈЛП Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈППЈЛП Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96.......275/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Управниот одбор на ЈППЈЛП Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈППЈЛП Би-
тола, се разрешуваат:  

• Лилјана Обедниковска, дипл. психо-
лог,  

• Мирјана Пејчиновска, дипл. еконо-
мист.,  

• Димитар Кузмановски, дипл. еконо-
мист,  

• Горан Трајчевски, дипл. наставник, 
• Петар Јовановски, д-р по ветринарна 

медицина 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Маја Николовска Петровска, дипл. 

правник, од Битола, ул. „7-ми Јули“ 
бр.27 

• Ирена Вангеловска, дипл. економист, 
од Битола, ул. „Цар Самоил“бр.77 

• Пеце Гелевски, дипл. земјоделски 
инжинер, од Битола, ул. „21-ва“ бр.52 

• Благој Нечаковски, дипл.сообраќаен 
инжинер, од Битола, ул. „Паца Ван-
чова“ бр.39 

• Христијан Тодоровски, дипл. сообра-
ќаен инжинер, од Битола, ул.„21-
ва“бр.60 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/40     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-

финансиското работење на ЈППЈЛП Битола  

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското работе-
ње на ЈППЈЛП Битола, донесено на седни-
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цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 26 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/96 .........275/19) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈППЈЛП Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈППЈЛП 

Битола, се разрешуваат:  
• Марко Иванов, дипл.правник,  
• Маја Мажевска-Николовска, дипл. 

правник,  
• Дејан Стојков, дипл.правник,  
• Бисера Нечовска, дипл.економист,  
• Кристина Божиновска, дипл. еконо-

мист,  
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Даниела Петковска, дипл. машински 

инжинер, од Битола, с. Долно Оризари 
• Билјана Гаревска, дипл. проф. по 

физика, од Битола, ул. „Широка“ бр.49 
• Александар Велјановски, дипл. ма-

шински инжинер, од Битола, ул. 
„Никола Ѓоргиевски Никлец“ бр.43 

• Благојче Ѓоршевски, дипл.сообраќаен 
инжинер, од Битола, с. Бистрица 

• Билјана Ристевска Стојчевска, дипл. 
јавен администратор, од Битола, ул. 
„Мариово“ бр.6 

 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/41     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на Јавната установа Дом 

за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на Јавната установа Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 183 од Законот за 

социјална заштита (,,Службен весник на 
РСМ“ бр.104/19), член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на Јавната установа Дом 

за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 
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1. Од Управниот одбор на Јавната уста-
нова Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола, 
се разрешуваат: 

• Вера Гогу, дипл.правник,  
• Кире Котевски,  
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Гордана Костовска, дипл.правник, од 

Битола, ул. „Сисак“ бр. 24  
• Маре Стојменова Мицевска, дипл. 

дефектолог, од Битола, ул. „Батаљон 
Стив Наумов“ бр.2/1/14 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/42     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење во Јавната 

установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското работе-
ње во Јавната установа Дом за стари лица 
„Сју Рајдер“ Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

Врз основа на член 183 од Законот за 
социјална заштита (,,Службен весник на 
РСМ“ бр.104/19), Врз основа на член 36 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 01.12.2021 година, донесе 

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

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење во Јавната 

установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола 

1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење во Јавната установа 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола, се 
разрешуваат:  

• Драга Велјова, дипл. правник,  
• Викторија Спировска, порф. по Биоло-

гија,  
• Виктор Ивановски, дипл.правник, 
 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Маја Николовска, дипл. учител, од Би-

тола, ул. „Мукос“ бр.174 
• Ѓорги Дамјановски, дипл.технолог, од 

Битола, ул. „Абдул Ќерим Паша“ бр.9 
• Валентина Андоновска, дипл. еконо-

мист, од Битола, ул. „Светозар Попов-
ски“ бр. 63, с.Кравари 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/43     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на Јавната општинска 

установа Зоолошка градина Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на Јавната општинска установа Зоо-
лошка градина Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на Јавната општинска 

установа Зоолошка градина Битола 

1. Од Управниот одбор на Јавната опш-
тинска установа Зоолошка градина Битола, 
се разрешуваат:  

• Илина Чоревска, ВСС Факултет за 
драмски уметности,  

• Филип Мирчевски, ВСС Факултет за 
драмски уметности,  

 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
• Снежана Стаматовска Ивановски, 

дипл.технолог, од Битола, ул. „Бранко 
Радичевиќ“ бр.8а 

• Сашо Горгиевски, дипл.ветеринар, од 
Битола, ул. „Митре Врчковски“ бр.27 

 
 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/44     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

членови во Надзорниот одбор за 
материјално-финансиското работење во 
Јавната општинска установа Зоолошка 

градина Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови во Надзорниот одбор за матери-
јално-финансиското работење во Јавната 
општинска установа Зоолошка градина Би-
тола, донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1011/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското 

работење во Јавната општинска установа 
Зоолошка градина Битола  
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1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење во Јавната општин-
ска установа Зоолошка градина Битола, се 
разрешуваат:  

• Благојче Костовски, дипл. инг. биотех-
нолог,  

• Љупчо Лозановски, дипл. економист,  
• Веле Кондински, маш. техничар,  
• Сотир Миленковски, Воена академија-

пензионер,  
• Бујар Алили, ФИКТ информациски 

системи,  
 
1. За членови во Надзорниот одбор за 

материјално-финансиското работење во 
Јавната општинска установа Зоолошка гра-
дина Битола  

 
СЕ ИМЕНУВААТ: 
• Кристина Бошевска Рутевска, дипл. 

економист, од Битола, ул. „Григор 
Прличев“ бр.1/21 

• Николче Костовски, дипл.правник, од 
Битола, ул. „Стрмашево“ бр.11а 

• Горан Талевски, м-р информатика, од 
Битола, ул. „Ружа Делчева“ бр.9-2/1 

• Игор Сековски, дипл. електро инжи-
нер, од Битола, „Нас. Карпош“ бр. 
12/2/21 

• Николина Крстевска, дипл.економист, 
од Битола, ул.„12 Кладенци“ бр.7 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-145/45     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

спроведување на Програмата за 
животната средина за 2021 година – 

заштита на квалитетот на амбиенталниот 
воздух 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Информација за спроведување на Про-
грамата за животната средина за 2021 го-
дина – заштита на квалитетот на амби-
енталниот воздух, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
ден 01.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1011/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
06.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) и Програмата за жи-
вотната средина („Сл.Гласник на Општи-
ната Битола“ бр.20/20, 08/21 и 12/21), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 01.12.2021 година, донесе 

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

животната средина за 2021 година – 
заштита на квалитетот на амбиенталниот 

воздух 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за 
спроведување на Програмата за животната 
средина за 2021 година – заштита на 
квалитетот на амбиенталниот воздух. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-145/46     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.12.2021 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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