
СРЕДА 02.02.2011 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1 –  

 

СТР. 1

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

констатирање престанок на мандатот на 
Горан Тасковски член на Советот на 

Општината Битола, заради неспоивост на 
функцијата член на Советот со амбасадор 
на Република Македонија во Република 

Турција 

1. Го објавувам Заклучокот за конста-
тирање престанок на мандатот на Горан 
Тасковски член на Советот на Општината 
Битола, заради неспоивост на функцијата 
член на Советот со амбасадор на Република 
Македонија во Република Турција, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 31.01.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
 

Бр. 08-216/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 46 став 1 алинеа 4 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), 
член 8 од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.40/06 
и 136/08) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр.10/05), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
31.01.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за констатирање престанок на мандатот на 

Горан Тасковски член на Советот на 
Општината Битола, заради неспоивост на 
функцијата член на Советот со амбасадор 
на Република Македонија во Република 

Турција 

1. Се констатира престанок на мандатот 
на Горан Тасковски член на Советот на 
Општината Битола, заради неспоивост на 
функцијата член на Советот со амбасадор 
на Република Македонија во Република 
Турција, сметано од 03.01.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
 

Бр.07-148/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 
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СТР. 2 

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), донесувам 

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

претседател и членови на 
Верификационата комисија 

1. Го објавувам Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комиснја, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
31.01.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-216/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05) и член 9 од 
Деловникот на Советот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 15/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.01.2011 
год., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 

1. Се избираат претседател и членови на 
Верификационата комисија на Советот на 
Општината Битола во состав: 

За претседател: Димче Попов  
За членови: 
  Николина Ристевска,  
  Лилјана Обедниковска,  
  Томислав Стојчевски и  
   Валентин Груевски  
 
2. Верификационата комисија, врз 

основа на известувањето од Oпштинската 

изборна комисија, доставеното уверение од 
страна на членот на Советот, како и по 
утврдувањето на неговиот идентитет, 
поднесува извештај до Советот со предлог 
за верификација на мандатот на членот на 
Советот на Општината Битола. 

 
3. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-148/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

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

верификација на мандатот на член на 
Советот на Општината Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за верифи-
кација на мандатот на член на Советот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 31.01.2011 година. 

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

 
Бр. 08-216/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.01.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за верификација на мандатот на член на 

Советот на Општината Битола 



СРЕДА 02.02.2011 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1 –  

 

СТР. 3

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на 

Советот на Општината Битола Сашо 
Илијовски, избран на локалните избори 
одржани на 22.03.2009 година од листата на 
кандидати на ВМРО-ДПМНЕ и Здружената 
коалиција. 

 
Член 2 

Мандатот на новоизбраниот член на 
Советот ќе трае до крајот на мандатот на 
членовите на Советот на Општината 
Битола. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-148/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

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

усвојување Акциониот план за превенција 
од трговија со луѓе и илегална миграција 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Акциониот план за превенција од 
трговија со луѓе и илегална миграција, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 31.01.2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-216/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.01.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Акциониот план за 

превенција од трговија со луѓе и илегална 
миграција 

1. Се усвојува Акциониот план за 
превенција од трговија со луѓе и илегална 
миграција.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-148/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

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

гаранција и давање согласност на 
Одлуката на Управниот одбор на ЈКП 

„Водовод“ Битола за задолжување на ЈКП 
„Водовод“ Битола за кредитно долгорочно 
задолжување на ЈКП „Водовод“ Битола кај 
Република Македонија за финансирање на 

проектот „Водовод и канализација на 
општините-фаза 1“ 

1. Ја објавувам Одлуката за издавање 
гаранција и давање согласност на Одлуката 
на Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Би-
тола за задолжување на ЈКП „Водовод“ 
Битола за кредитно долгорочно задолжу-
вање на ЈКП „Водовод“ Битола кај Репу-
блика Македонија за финансирање на про-
ектот „Водовод и канализација на општи-
ните – фаза 1“, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
31.01.2011 година. 



 –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 02.02.2011 

 

СТР. 4 

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

 
Бр. 08-216/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ 
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
член 7 од Законот за измени и дополнување 
на Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 156/09) и член 70 од Статутот на Оп-
штина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 31.01.2011 
година, донесе 

О Д Л У К А  
за издавање гаранција и давање 

согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на ЈКП „Водовод“ Битола за 

задолжување на ЈКП „Водовод“ Битола за 
кредитно долгорочно задолжување на ЈКП 

„Водовод“ Битола кај Република 
Македонија за финансирање на проектот 
„Водовод и канализација на општините-

фаза 1“ 

 
Член 1 

СЕ ИЗДАВА гаранција и се дава со-
гласност на Одлуката на Управниот одбор 
на ЈКП „Водовод“ Битола бр. 02-30/1 од 
10.01.2011 година за задолжување на ЈКП 
„Водовод“ Битола за кредитно долгорочно 
задолжување на ЈКП „Водовод“ Битола кај 
Република Македонија за финансирање на 
проектот „Водовод и канализација на 
општините-фаза 1“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-148/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

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), донесувам 

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

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на ДУП за 

,,Брусничко Лавчански реон 1 дел“Блок 5 
- Битола, КО Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
постапка за пристапување кон изработка и 
донесување на ДУП за ,,Брусничко Лавчан-
ски реон 1 дел“Блок 5 - Битола, КО Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 31.01.2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-216/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 и 26 став 5 али-

неја 2 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање („Сл.Весник на РМ“ бр. 
24/08) пречистен текст, член 17-а став 1 и 2 
и член 20 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл.Весник на 
РМ“ бр. 91/09) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 31.01.2011 
година, донесе 

О Д Л У К А 
отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на ДУП за 

„Брусничко Лавчански реон 1 дел“ Блок 5 
- Битола, КО Битола 

 



СРЕДА 02.02.2011 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1 –  

 

СТР. 5

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за приста-

пување кон изработка и донесување на 
ДУП за „Брусничко Лавчански реон 1 
дел“ Блок 5 - Битола, КО Битола 

 
Границите на овој ДУП се: почетна 

точка е пресек на ул. ,,Видое Смилевски 
Бато“ со ул. ,,Пожаревачка“ се движи по 
осовина на ул. ,,Пожаревачка“ до пресек со 
регулирано корито на Брусничка река, на 
југ продолжува по ободот на регулираното 
корито на ,,Брусничка река“ до пресек со 
осовина на планиран крак на ул. ,,Парти-
занска“ по осовина на планиран крак на ул. 
,,Партизанска,, до пресек со граница на 
ГУП, на запад продолжува по граница на 
ГУП до пресек со осовина на ул. ,,Видое 
Смилевски Бато“ на север по осовина на ул. 
„Видое Смилевски Бато“ до почетната 
точка во која што завршува опфатот. 

Опфатот на вака предложениот План 
има приближно површина од 3.0 ха 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за из-
работка и донесување на ДУП за ,,Брус-
ничко Лавчански реон 1 дел“ Блок 5 - 
Битола, КО Битола, ќе го врши подно-
сителот на иницијативата. 

. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Битола“. 

 
Бр.07-148/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за утврдување 
на приоритетна листа на локални патни 

правци за адаптација и рехабилитација на 
подрачјето на Општината Битола со 

користење на средства од Европска банка 
за обнова и развој 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
приоритетна листа на локални патни правци 
за адаптација и рехабилитација на под-
рачјето на Општината Битола со користење 
на средства од Европска банка за обнова и 
развој, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 31.01.2011 
година. 

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

 
Бр. 08-216/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 т. 4 и чл. 22 т. 4 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Р Македонија“ бр. 05/02), член 16 
и 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Сл. гласник на Општинта Битола“ бр. 
10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.01.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на О Д Л У К А Т А 
за утврдување на приоритетна листа на 
локални патни правци за адаптација и 

рехабилитација на подрачјето на 
Општината Битола со користење на 

средства од Европска банка за обнова и 
развој 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и 

дополнување на Одлуката за утврдување на 
приоритетна листа на локални патни правци 
за адаптација и рехабилитација на подра-
чјето на Општината Битола со користење на 
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средства од Европска банка за обнова и 
развој бр. 07-1221/23 од 30.06.2010 г. и тоа: 

Во членот 2 приоритетот бр. 7 „адапта-
ција и рехабилитација на локален пат од 
Фабриката – СОКОМАК до браната „Стре-
жево“ станува приоритет бр. 10, со што 
претходните приоритети под бр. 8, 9 и 10 се 
поместуваат со едно место погоре. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-148/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
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), донесувам 

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

рехабилитација и реконструкција на 
локални патни правци на подрачјето на 

Општина Битола со користење на средства 
од ,,Програмата за рехабилитација и 
реконструкција на регионалната и 

локалната патна мрежа во Република 
Македонија“ 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и до-
полнување на Одлуката за рехабилитација и 
реконструкција на локални патни правци на 
подрачјето на Општина Битола со корис-
тење на средства од ,,Програмата за рехаби-
литација и реконструкција на регионалната 
и локалната патна мрежа во Република Ма-
кедонија“, донесена на седницата на Со-
ветот на Општината Битола, одржана на 
31.01.2011 година. 

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

 
Бр. 08-216/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

Врз основа на чл. 11 т.4 и чл.22 т.4 од 
Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр.5/2002) чл.16 и 70 од 
Статутот на Општина Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата, 
одржана на 31.01.2011 година, донесе 

О Д Л У К А  
за измена и дополнување на О Д Л У К А Т А 
за рехабилитација и реконструкција на 
локални патни правци на подрачјето на 

Општина Битола со користење на средства 
од „Програмата за рехабилитација и 
реконструкција на регионалната и 

локалната патна мрежа во Република 
Македонија“ 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена и до-

полнување на Одлуката за рехабилитација и 
реконструкција на локални патни правци на 
подрачјето на Општината Битола со корис-
тење на средства од ,,Програмата за реха-
билитација и реконструкција на регионал-
ната и локалната патна мрежа во Република 
Македонија“ бр. 07-3731/11 од 25.12.2009 
година и тоа:  

Во членот 2 се менуваат местата на при-
оритетите бр. 5 и бр. 11, така што „поврзу-
вањето на патниот правец М5 со Р 509 
источно од градот Битола станува 11 прио-
ритет, а „поврзувањето со локален пат (врс-
ка М5) с. Раштани, с. Крклино-с. Куку-
речани станува приоритет бр. 5. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-148/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Тарифата за измена и 
дополнување на Тарифата за општински 
линиски превоз на патници во Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Тарифата за измена и 
дополнување на Тарифата за општински 
линиски превоз на патници во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
31.01.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-216/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 4 

од Законот за превоз во патниот сообраќај 
(„Службен весник на РМ“ бр. 68/04) и член 
23 од Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 12/05), Советот на Општината Битола, 
на седницата одржана на 31.01.2011 година, 
донесе 

Т А Р И Ф А 
за измена и дополнување на ТАРИФАТА за 
општински линиски превоз на патници во 

Општината Битола 

1. Во Тарифата за општински линиски 
превоз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 12/2010) точката 4 се менува и гласи: 

 
За пресметување цената на превозот и 

услугите во општинскиот линиски превоз 
на патници во Општината Битола, се утвр-
дува следната тарифа: 

 
 
 

Цена на превоз 

1. За линиите во градот  16,50 ден. 
 

 
2. 

За линиите до населените места Цена 
на превоз (од границата на град 
Битола) во еден правец 

 од 0 до 3 км. 27,50 ден. 
од 3 до 5 км. 44,00 ден. 
од 5 до 10 км. 55,00 ден. 
од 10 до 15 км. 66,00 ден. 
од 15 до 20 км. 77,00 ден. 
од 20 до 25 км. 88,00 ден. 
од 25 до 30 км. 99,00 ден. 
над 30 км. 99,00 ден. +  

+ 5 ден. за секој  
изминат км. 

 
Тарифата на цените е утврдена при ва-

жечка цена на горивото на денот на донесу-
вање на оваа тарифа. До промена на цената 
може да дојде при секое зголемување или 
намалување на цената утврдена од Регула-
торната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија за повеќе од 10%. Притоа, 
цените за превозот можат да се променат 
најмногу до 10%. 

 
2. Тарифата влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.07-148/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

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

согласност за отворање дневен престој за 
ученици со посебни потреби 
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1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за отворање дневен престој за 
ученици со посебни потреби, донесено на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 31.01.2011 година. 

 
 2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-216/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 41 од Законот за 

основно образование (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 103/08), член 22 и 70 од Статутот 
на Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата, одржана на 
31.01.2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност за отворање дневен 
престој за ученици со посебни потреби 

1. Се дава согласност на Основното учи-
лиште „Ѓорги Сугарев“ Битола да може да 
отвори дневен престој за ученици со по-
себни потреби.  

 
2. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-148/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

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

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за отворање дневен престој за 
ученици со посебни потреби, донесено на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 31.01.2011 година. 

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

 
Бр. 08-216/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 28 од Законот за 

средно образование („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/95 и 67/04), член 22 и 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата, 
одржана на 31.12.2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност за формирање 

паралелка  

1. Се дава согласност на Средното оп-
штинско техничко училиште „Ѓорги Нау-
мов“ Битола да може да формира паралелка 
за работа со деца со посебни потреби.  

 
2. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-148/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
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), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугаре“ 

Битола 
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1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување член во Училишниот 
одбор на ОУ „Ѓорги Сугаре“ Битола, до-
несено на седницата на Советот на Општи-
ната Битола, одржана на 31.01.2011 година. 

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

 
Бр. 08-216/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 124 од Законот за 

основното образование („Службен весник 
на РМ“ бр. 103/08) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.01.2011 година, донесе 

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

Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугаре“ 
Битола 

1. Од Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги 
Сугаре“ Битола се разрешува Гордана Јан-
куловска, а на нејзино место се именува 
Владо Кузмановски.  

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

 
Бр. 07-148/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
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), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Училишниот одбор на СОТУ „Ѓорги 

Наумов“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување член во Училишниот 
одбор на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 31.01.2011 
година. 

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

 
Бр. 08-216/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 39 од Законот за 

измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.01.2011 
година, донесе 

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

Училишниот одбор на СОТУ „Ѓорги 
Наумов“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОТУ 
„Ѓорги Наумов“ Битола се разрешуваат: 
Владимир Здравковски и Менде Шеремет-
ковски, а на нивно место се именуваат 
Билјана Тошевска и Љупчо Стојковски.  

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

 
Бр. 07-148/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
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), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
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Комисијата за евроатлантски интеграции и 
меѓународна соработка на Советот на 

Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисијата за 
евроатлантски интеграции и меѓународна 
соработка на Советот на Општината Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 31.01.2011 
година. 

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

 
Бр. 08-216/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. Глас-
ник на Општинта Битола“ бр. 10/05), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.01.2011 година, донесе 

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

Комисијата за евроатлантски интеграции и 
меѓународна соработка на Советот на 

Општината Битола 

1. Од Комисијата за евроатлантски инте-
грации и меѓународна соработка на Советот 
на Општината Битола се разрешува членот 
Горан Тасковски, а на негово место се 
именува Сашо Илијовски, член на Советот 
на Општината Битола. 

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

 
Бр. 07-148/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Комисијата за јавни дејности на Советот 

на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисијата за 
јавни дејности на Советот на Општината 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
31.01.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-216/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. Глас-
ник на Општинта Битола“ бр. 10/05), Сове-
тот на Општината Битола на седницата одр-
жана на 31.01.2011 година, донесе 

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

Комисијата за јавни дејности на Советот 
на Општината Битола 

1. Од Комисијата за јавни дејности на 
Советот на Општината Битола се разрешува 
членот Горан Тасковски, а на негово место 
се именува Сашо Илијовски, член на 
Советот на Општината Битола. 

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

 
Бр. 07-148/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 
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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), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Комисијата за јавни и комунални дејности 

на Советот на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување член во Комисијата за 
јавни и комунални дејности на Советот на 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 31.01.2011 година. 

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

 
Бр. 08-216/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општинта Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.01.2011 година, донесе 

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

Комисијата за јавни и комунални дејности 
на Советот на Општината Битола 

1. Од Комисијата за јавни и комунални 
дејности на Советот на Општината Битола 
се разрешува членот Горан Тасковски, а на 
негово место се именува Сашо Илијовски, 
член на Советот на Општината Битола. 

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

 
Бр. 07-148/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

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), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управниот одбор 
на Јавното претпријатие за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени“, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 31.01.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-216/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Сл. Весник на РМ“ бр. 
38/96, 06/02, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 70 
од Статутот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ бр. 
10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.01.2011 година, 
донесе 

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

Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ 

1. Од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со Индустри-
ската зона „Жабени“ се разрешува Трајан 
Котевски, а на негово место се именува 
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Менде Мицевски, дипл. економист, ул. 
„Димче Лахчански“ бр. 64. 

 
2. Примерок од решението да се достави 

до именуваните и Јавното претпријатие. 
 

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

 
Бр. 07-148/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.01.2011 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 
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