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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
дополнување на ПРОГРАМАТА за
одбележување значајни настани и
истакнати личности со спомен обележја за
периодот од 5 години во Општината
Битола (2011-2016)
1. Ја објавувам Програмата за дополнување на ПРОГРАМАТА за одбележување
значајни настани и истакнати личности со
спомен обележја за периодот од 5 години во
Општината Битола (2011-2016), донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/1
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 17 од Законот за
меморијални споменици и спомен-обележја
(„Сл. весник на РМ“ бр. 66/04 и 89/08) и
член 22 точка 18 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината

Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на ПРОГРАМАТА за
одбележување значајни настани и
истакнати личности со спомен обележја за
периодот од 5 години во Општината
Битола (2011-2016)
Во Програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за периодот од пет години во
Општината Битола (2011-2016) („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 03/2012) се
вршат следните дополнувања:
Во главата СПОМЕНИЦИ после бројот
5 се додава:
6. Споменик на Ѓорги Сугарев
7. Споменик на Александар Турунџев
Во истата Програма во главата СПОМЕН ПЛОЧИ, после бројот седум се додава:
8. Спомен плоча во ОУ „Кирил и Методиј“ Битола на учителот Ѓорче Петров.
Програмата влегува во сила со денот
на објавувањето во „Сл. гласник на Општината Битола“.
Бр.07-299/3
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општината Битола за
2012 година
1. Ја објавувам Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општината Битола за 2012 година,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/2
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” број
5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” број 61/2004 , 96/2004 и 156/09), и
член 22 и 70 од Статутот на Општината
Битола (“Службен гласник на Општината
Битола” број 10/2005), Советот на Општината Битола на седницата одржана на ден
16.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за 2012 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Битола за 2012 година („Службен
гласник на Општина Битола" бр. 18/2011), се
вршат следните измени и дополнувања и тоа:
Во членот 2 зборовите Буџет на наменски и блок дотации се заменува со зборовите Буџет на дотации.
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Член 2
Во членот 7 став 2 на крајот точката
станува запирка и се додава: а одобрените
средства за плати и надоместоци на ниво на
ставки во рамките на буџет не можат со
прераспределба да се зголемат повеќе од
10%.
Член 3
Во членот 13 се додава нов став и гласи:
Месечниот надоместок за присуство на
седница на Совет не се исплатува доколку
членот на Советот не присуствувал на ниту
една седница на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на
седниците не се исплатува, доколку Советот
во тековниот месец не одржал седница.
Член 4
Во членот 14 став 1 алинеја 1 се менува
и гласи:
за избраните и именуваните лица нето
појдовната основа изнесува 23.153,00 денари кој се применува заклучно со исплата на
платите за декември 2011 година, а износот
од 25.726,00 денари се применува од јануари 2012 година согласно одредбите од
Законот за именување и дополнување на
Законот за плата и други надоместоци на
избрани и именувани лица во Република
Македонија (Службен весник на Р.М. бр
97/10).
Член 5
Во членот 14 став 2 алинеја 1 износот од
73,85 денари се заменува со 73,8 денари.
Член 6
Во членот 18 став 4 се менува и гласи:
Средствата за овие намени се планираат
во буџетот општината на потпрограма Д0 Градоначалник ставка 464 - разни трансфери.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.07-299/4
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за продажба на
недвижен имот
1. Ја објавувам Одлуката за продажба на
недвижен имот, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/3
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, 50 и 66 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02) член 22 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
член 3 од Правилникот за условите на
стопанисување и начинот на продажба и
давање на користење недвижни ствари во
сопственост на Општина Битола, Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
16.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за продажба на недвижен имот
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола ќе
врши продажба на недвижен имот-објект
кој се наоѓа на ул. „Иван Милутиновиќ“ бр.
39 на КП бр. 2797/2 со површина од 1741
м2, запишан во лист В на имотен лист бр.
70076 за КО Битола 4.
Член 2
Предмет на продажбата е објектот од
член 1 на оваа Одлука сопственост на Општина Битола која ќе се врши по пат на јавно
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наддавање со почетна цена 291.878,29 бода
– 61,50 = 17.950.515,оо денари, утврдени по
методологијата за проценка на пазарната
вредност на недвижен имот.
Член 3
Постапката за продажба на објектот со
јавно надавање ќе ја спроведе Комисија
формирана од Градоначалникот на Општината Битола која што ќе ги утврди условите
за учество, критериумите за избор,.начинот
на плаќање и другите услови за продажба на
објектот што ќе бидат објавени во јавен
оглас.
Член 4
По извршениот избор на најповолен
купувач Комисијата му предлага на Градоначалникот на Општина Битола да склучи
договор со кој ќе се утврдат меѓусебните
права и обврски меѓу купувачот и отуѓувачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр.07-299/5
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
ЈЕНИ МААЛЕ 2 дел Блок А - Општина
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за ЈЕНИ МААЛЕ 2 дел
Блок А - Општина Битола, донесена на
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седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.

ЛЕ 2 дел Блок А - Општина Битола ќе го
врши подносителот на иницијативата.

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

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Битола”.

Бр. 08-228/4
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 16.02.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
За отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
ЈЕНИ МААЛЕ 2 дел Блок А - Општина
Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за ЈЕНИ МААЛЕ 2 дел Блок А - Општина
Битола.
Границата на планскиот опфат на север
се движи по осовина на Булевар 1 ви Мај до
пресек со осовина на источна новопроектирана улица, се движи по осовина на источна
новопроектирана улица до пресек со осовина на ул. Булевар 1 ви Мај продолжува по
осовина на Бул. 1 ви Мај до пресек со осовина на ул. Даме Груев се движи по осовина
на ул. Даме Груев до пресек со Булевар 1 ви
Мај каде завршува во почетната точка на
предметниот опфат.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 2,3 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за ЈЕНИ МАА-

Бр.07-299/6
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти
дел“, Блок 1- Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за “ЦЕНТРАЛНО
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти дел“, Блок 1Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/5
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањепречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
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Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти
дел“, Блок 1- Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти
дел“, Блок 1 – Битола.
Границата на овој ДУП е: на север се
движи по осовина на ул. Партизанска до
пресек со новопланирана ул. Железничка,
на исток продолжува по осовина на ул. Железничка, на југ по северна парцела на КП
16830, КП 16831, КП16832, КП 16833, КП
16834, КП 16835, КП 16836, КП 16837, КП
16838, КП 16839,по западна граница на
КП16845, по северна граница на КП 16846.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 2,0 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за „ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти дел“,
Блок 1 – Битола, ќе го врши подносителот
на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.07-299/7
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти
дел“, Блок 4- Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за “ЦЕНТРАЛНО
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти дел“, Блок 4Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/6
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањепречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 16.02.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти
дел“, Блок 4- Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за „ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4ти дел“, Блок 4 – Битола.
Границата на овој ДУП е: на север се
движи по осовина на ул. Солунска до пресек со новопланирана ул. Железничка, продолжува во југозападен правец по осовина
на новопланирана ул. Железничка до пресек
со улица Никола Тесла и продолжува кон

СТР. 18 – БРОЈ 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

север по осовина на улица Никола Тесла до
пресек со осовина на Улица Солунска се до
почетната точка на предметниот опфат.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 3,0 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за “ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4-ти дел“,
Блок 4 – Битола, ќе го врши подносителот
на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во “Службен гласник
на Општина Битола”.
Бр.07-299/8
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 дел
Блок 12 - Oпштина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за “ЦЕНТРАЛНО
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 дел Блок 12 - Битола, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 16.02.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/7
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2012

Врз основа на член 11 , 17, 17-а став 1 и
2 и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
За отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 дел
Блок 12 - Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за Централно градско подрачје 4 дел Блок
12 - Општина Битола.
Границата на планскиот опфат на север
се движи по осовина на ул. ,,Борис Кидрич“
до пресек со осовина на улица ,,Никола
Тесла“ продолжува по осовина на ул.
,,Никола Тесла,, се до пресек со осовина на
ул. ,,Елпида Караманди,, продолжува по
осовина на ул. Елпида Караманди,, до пресек со осовина на ул. ,,Маршал Тито,, и
продолжува во северен правец до пресек со
осовина на ул.,,Борис Кидрич,, до почетната
точка на предметниот опфат.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 3,5 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за Централно
градско подрачје 4 дел Блок 12 - Општина
Битола ќе го врши подносителот на
иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Битола”.
Бр.07-299/9
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 3-ти дел
Блок 7 - Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за “ЦЕНТРАЛНО
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 3-ти дел Блок 7 Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/8
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 16.02.2012 година,
донесе
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осовина на ул. Добривоје Радосавлевиќ, на
исток по осовина на ул Добривоје Радосавлевиќ, на југ по осовина на ул. Добривоје
Радосавлевиќ до пресек со осовина на ул.
Маршал Тито, продолжува во северозападен правец по осовина на ул. Маршал Тито
до пресек со ул. Петар П. Његош, продолжува по осовина на ул Петар П. Његош во
североисточен правец до пресек со осовина
на Бул. 1- ви Мај, продолжува во северозападен правец по осовина на Бул. 1- ви Мај и
завршува во почетната точка на опфатот.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 2,5 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за “ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 3-ти дел“,
Блок 7 – Битола, ќе го врши подносителот
на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.07-299/10
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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

ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
“ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 3-ти
дел“, Блок 7- Битола

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на
Урбанистички план за село Бистрица –
Блок 1 – Општина Битола

Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за “ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 3ти дел“, Блок 7 – Битола.
Границата на овој ДУП е: на север се
движи по осовина на р. Драгор до пресек со

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Урбанистички план за село
Бистрица – Блок 1 - Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.

СТР. 20 – БРОЈ 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/9
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на
Урбанистички план за село Бистрица Блок 1 - Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на УП за
село Бистрица - Блок 1 - Општина Битола.
Границата на планскиот опфат се движи:
на север граница на КП Бр. 994, КП Бр. 988,
КП Бр. 986, КП Бр. 986, КП Бр. 987, КП Бр.
985, на исток осовина на станбена улица, на
југ осовина на станбена улица и на запад
граница на КП Бр. 994 КО Бистрица
Опфатот на вака предложениот УП има
површина од приближно 2,85 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на УП за село Бистрица-Блок 1 - Општина Битола ќе го врши
подносителот на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.07-299/11
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2012

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална
Урбанистичка Планска документација за
изградба на базна станица за мобилна
телефонија на КП Бр. 825/1 м.в. ПРЕСЛАП
КО Раштани - Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија
на КП Бр. 825/1 м.в. ПРЕСЛАП КО Раштани - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/10
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. Весник на РМ“
60/2011) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 10/05) Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 16.02.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработување
на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба на базна
станица за мобилна телефонија на КП Бр.
825/1 м.в. ПРЕСЛАП КО Раштани - Општина
Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба на базна станица
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за мобилна телефонија на КП Бр. 825/1 м.в.
ПРЕСЛАП КО Раштани – Општина Битола
Опфатот на Локалната урбанистичка
планска документација изнесува 41 м2 .
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши
подносителот на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.07-299/12
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална
Урбанистичка Планска документација за
изградба на базна станица за мобилна
телефонија - Братин Дол на КП Бр. 731,
м.в. Вацлозје, КП Братин Дол – Општина
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија - Братин Дол на КП Бр. 731, м.в.
Вацлозје, КП Братин Дол – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 16.02.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/11
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески
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Врз основа на член 50-а од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработување
на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба на базна
станица за мобилна телефонија - Братин
Дол на КП Бр. 731, м.в. Вацлозје, КП
Братин Дол – Општина Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба на базна станица
за мобилна телефонија - Братин Дол на КП
Бр. 731, м.в. Вацлозје, КП Братин Дол –
Општина Битола.
Опфатот на Локалната урбанистичка
планска документација изнесува 143 м2 .
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши
подносителот на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.07-299/13
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
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Нацрт ДУП за „Тумбе кафе“ Блок 1
(изменување и дополнување) Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за „Тумбе кафе“ Блок 1 (изменување и дополнување) Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/12
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот
за урбанистичко и просторно планирање–
Пречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт ДУП за ,,ТумбеКафе“ Блок 1 (изменување и
дополнување) Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за ,,ТумбеКафе“ Блок 1 (изменување и дополнување)
Битола.
Член 2
По Нацрт Планот ќе се организира Јавна
презенатација и јавна анкета.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-299/14
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2012

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за ,,Г.П. 1.1 за антенски столб
за радиорелејна мрежа за КП Бр. 749/1,
КО Битола, Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за ,,Г.П. 1.1 за антенски столб за
радиорелејна мрежа за КП Бр. 749/1, КО
Битола, Општина Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/13
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот
за урбанистичко и просторно планирање–
Пречистен текст („Сл. Весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05) Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт ДУП за ,,Г.П. 1.1 за
антенски столб за радиорелејна мрежа за
КП Бр. 749/1, КО Битола, Општина Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за ,,Г.П. 1.1
за антенски столб за радиорелејна мрежа за
КП Бр. 749/1, КО Битола, Општина Битола
Член 2
По Нацрт Планот ќе се организира Јавна
презенатација и јавна анкета.

ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2012
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Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.07-299/15
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
почетокот и завршетокот на работното
време во Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка „Мајски Цвет“
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
почетокот и завршетокот на работното
време во Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка „Мајски Цвет“ Битола, Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/14
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 95 став 6 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 170/2010) и
член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 16.02.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување почетокот и завршетокот
на работното време во Јавната општинска
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установа за деца - Детска градинка
„Мајски Цвет“ Битола
Член 1
Се утврдува почетокот и завршетокот на
работното време во Јавната општинска
установа за деца – Детска градинка „Мајски
Цвет“ Битола од 05,3о до 18,оо часот.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-299/16
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за основање
Локален економско-социјален совет на
Општината Битола
1. Ја објавувам Одлуката за основање
Локален економско-социјален совет на Општината Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/15
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р 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
16.02.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
за основање Локален економскосоцијален совет на Општината Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола основа Локален економско-социјален совет.
Во Локално економско-социјалниот совет членуваат: Општината Битола, Организацијата на работодавачи на Македонија,
Сојузот на синдикати на Македонија и
Конфедерација на слободни синдикати.
Член 2
ЛЕСС има консултативно-советодавна
функција и разгледува прашања и дава
мислења, предлози и препораки до Советот
на Општината и други органи за одредени
прашања од економско социјалната сфера
особено прашањето за вработувањето на
младите и зајакнување на суштинските
врски помеѓу потребите на пазарот на труд
дефинирани од страна на деловните сујекти
и вештините што се развиваат кај младите
преку образовниот систем. ЛЕСС се основа
заради остварување на следните заеднички цели на социјалните партнери:
– воспоставување,поттикнување и развој
на социјален дијалог помеѓу социјалните партнери и усогласување на нивните различни ставови и интереси на локално ниво
– воспоставување, поттикнување и развој
на дијалогот на локално ниво помеѓу
јавниот и приватниот сектор особено
меѓу системот за образование и за поддршка при вработување од една страна и
работодавачите од друга страна;
– стимулирање и поддржување на приватниот сектор за учество во дијалогот
– воспоставување и зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на
труд дефинирани од страна на деловните сујекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем;
– вклучување на младите во регионалниот
дијалог преку нивно учество во ЛЕСС
– размена на мислења и информации и
постигнување на согласност околу важни
економско-социјални прашања од делокругот на локалната самоуправа (раз-

–

–

–
–
–

–

–
–
–
–
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гледување на клучни развојни документи
на општината кои имаат влијание врз економско социјалниот развој на општината,
вклучително и особено прашањето за
подобрувањето на вештините за вработување кај младите)
покренување на зеднички иницијативи
за измена на постоечки и донесување на
одлуки од надлежност на локалната самоуправа
учество во креирање на законските
решенија кои влијаат на материјална и
социјалната положба на вработените,
невработените, стечајните работници и
работници технолошки вишок, пензионери, младите, жените и др
материјална, економска и социјална положба на работниците и работодавачите
во општината
развивање на колективното договарање,
преговарање и склучување на ниво на
претпријатијата и установите
следење и давање оценки на влијанието
на локалните политики врз економската
и социјалната стабилност, развојот и
животниот стандард во општината
следење на состојбата со вработеноста и
предлагање на мерки за поттикнување
на вработувањето и усогласување на образовниот процес со потребите на пазарот на труд
разгледување и предлагање мерки за
унапредување на квалитетот на животот
на граѓаните во општината
поттикнување на методи на мирно решавање на колективни/индивидуални работни спорови на локално ниво
меѓусебно информирање за важните
прашања од дејноста на социјалните
партнери
Издавање на часописи,брошури и други
публикации од делокругот на ЛЕСС.

Член 3
ЛЕСС ги следи состојбите и разгледува
прашања кои се однесуваат на подобрувањето на економско социјалната положба
на работниците и работодавачите во оштината и дава свои мислења и предлози, особено прашањата за:
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локалната економска политика и мерки
за економскиот и социјалниот развој и
стабилност;
политика на вработувањето, особено
вработувањето на младите;
политика на цените и платите;
конкуренцијата и продуктивноста;
животниот стандард и сиромаштијата;
развивање и унапредување на колективното договарање;
поттикнување мирното решавање на колективните работни спорови;
подобрување на работните услови и заштита на работа
заштита на работната и животната средина;
образование и професионална обука;
здравствена и социјална заштита и сигурност;
детската заштита;
заштита на возрасните лица и лица со
посебни потреби;
демографски движења;
приватизација;
други прашања во согласност со актите
на ЛЕСС.

Член 4
Локално економско-социјалниот совет
број 12 члена и тоа:
Општина Битола: двајца членови од Советот на општината (по еден од позиција и
опозоција), и двајца претставници од општинската администрација............................4
– Организација на работодавачи на
Македонија ............................................4
– Сојуз на синдикати на МакедонијаСиндикална канцеларија Битола............2
– Конфедерација на слободни
синдикати..................................................2
Во работата на ЛЕСС партиципираат:
– Агенција за вработување на Република
Македонија, Центар за вработување –
Битола .......................................................1
– Сојуз на средношколска младина ..........1
– Сојуз на студенти. ....................................1
– Федерација на фармери ..........................1
– Сојуз на земјоделци ............................1
– Регионална занаетчиска комораБитола .......................................................1
– Претставник од средните училишта ......1

–
–
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Претставник од Високото
образование ............................................1
Форум на здружение на граѓани ............1

ЛЕСС е отворен за соработка и со други
субјекти и во својата работа ќе ги вклучува
при разгледувањето на одредени прашања
од областа за која се формирани.
Секој од партенерите својот претставник
во ЛЕСС го именува во текот на мандатот врз
основа на свои документи и изборни правила.
Мандатот на членовите на ЛЕСС трае 4
години.
Член 5
ЛЕСС донесува Деловник за работа со
кој поблиску ја уредува организацијата и
начинот на работа.
Организациски и административно-технични работи за потребите на ЛЕСС ги врши секретарот на ЛЕСС, кого ЛЕСС го бира
на 4 години.
Член 6
Средствата за основање и работата на Совет ги обезбедуваат членовите согласно можностите, а врз основа на меѓусебен договор.
Покрај средствата од став 1 на овој член,
средства за работа на ЛЕСС се обезбедуваат и
од донации, прилози, спонзорства на домашни и странски правни и физички лица и други
извори во согласност со Законот.
Член 7
По донесувањето на Одлуката ќе се
склучи спогодба помеѓу партнерите и тоа:
Општината Битола, претставувана од Градоначалникот на Општината Битола, претставник на Организација на работодавачи
на Македонија и претставник од Сојузот на
синдикати на Македонија, Конфедерација
на слободни синдикати.
Член 8
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-299/17
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска
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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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Здружението ФОТО КИНО
КЛУБ БИТОЛА - Битола во насловот да го
употреби името Битола

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Меѓународното полициско
здружение РЕГИОНАЛЕН КЛУБ ИПА
БИТОЛА - Битола во насловот да го
употреби името Битола

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Здружението ФОТО КИНО
КЛУБ БИТОЛА - Битола во насловот да го
употреби името Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/16
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 9 став 2 од Законот
за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот
на Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
16.02.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Здружението
ФОТО КИНО КЛУБ БИТОЛА - Битола во
насловот да го употреби името Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здружението ФОТО КИНО КЛУБ БИТОЛА – Битола во насловот да го употреби името Битола и да гласи: Здружение ФОТО КИНО
КЛУБ БИТОЛА - Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-299/18
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Меѓународното полициско
здружение РЕГИОНАЛЕН КЛУБ ИПА БИТОЛА - Битола во насловот да го употреби
името Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/17
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 9 став 2 од Законот
за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот
на Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
16.02.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Меѓународното
полициско здружение РЕГИОНАЛЕН КЛУБ
ИПА БИТОЛА - Битола во насловот да го
употреби името Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Меѓународното полициско здружение РЕГИОНАЛЕН КЛУБ ИПА БИТОЛА - Битола во
насловот да го употреби името Битола и да
гласи: Меѓународно полициско здружение
РЕГИОНАЛЕН КЛУБ ИПА БИТОЛА Битола.
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2. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-299/19
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување член во
Одборот за материјално-финансиското
работење во ЈКП „Нискоградба“ Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување член во Одборот за
материјално-финансиското работење во
ЈКП „Нискоградба“ Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/18
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“
бр. 05/02), член 11 став 1 точка 1 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. Весник на
РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07 и
83/09) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член во
Одборот за материјално-финансиското
работење во ЈКП „Нискоградба“ Битола
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1. Од Одборот за материјално-финансиското работење во ЈКП „Нискоградба“ Битола
се разрешуваат Ѓорги Тошев и Елена Крстева, а
се предлагаат Душан Божиновски, од Битола,
дипл.економист, ул. „Београдска“ бр. 49 и Сашо
Павловски, од с. Трново, дипл. економист.
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 „Сл.
гласник на Општината Битола“ .
Бр.07-299/20
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на ДУП за ,,Станбена заедница бр. 4 и 2
Реонски центар Запад“ Блок 1 Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување на
ДУП за ,,Станбена заедница бр. 4 и 2 Реонски
центар Запад“ Блок 1 Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/19
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање–Пречистен текст („Сл. весник на
РМ” бр. 60/2011) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на Оп-
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штината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
16.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на ДУП за ,,Станбена
заедница бр. 4 и 2 Реонски центар Запад“
Блок 1 Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на ДУП за ,,Станбена заедница Бр. 4 и 2
Реонски центар Запад,, Блок 1 Битола.
Член 2
Границите на ДУП за ,,Станбена заедница Бр. 4 и 2 Реонски центар Запад,, Блок 1
Битола се: на север осовина на ул. ,,Борис
Кидриќ,, на исток осовина на дел од ул.
,,Михајло Андоновски,, на југ осовина на
планирани колски и пешачки пристапи во
Реонскиот Центар до пресек со осовина на
ул. ,,Васко Карангелевски,, и запад осовина
на дел од ул. ,,Васко Карангелевски,,.
Опфатот на овој Урбанистички План
има површина од 4.4 ха
Член 3
ДУП за ,,Станбена заедница Бр. 4 и 2
Реонски центар Запад,, Блок 1 Битола се состои од текстуален и графички дел кои се
составен дел на ова Одлука.
Член 4
ДУП за ,,Станбена заедница Бр. 4 и 2
Реонски центар Запад,, Блок 1 Битола се заверува со потпис и печат од донесителот на
планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.07-299/21
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска

ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2012

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
во сопственост на движна ствар на
Република Македонија без надоместок
1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
во сопственост на движна ствар на Република Македонија без надоместок, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 16.02.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-228/20
20.02.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 05/02), член 22 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 1 од
Одлуката за престанок на користење и за
пренесување на правото во сопственост на
движни ствари на општините („Сл. весник
на РМ“ бр. 14/2012), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 16.02.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање во сопственост на движна
ствар на Република Македонија без
надоместок
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола прифаќа во сопственост без надоместок движната ствар училишен автобус со број на
шасија LZYTDTD68B1027952, жолта боја,
со година на производство 2011.
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Член 2
Заменикот на претседателот на Владата
задолжен за европски прашања ќе склучи
договор со Градоначалникот на Општината
Битола, со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-299/22
16.02.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Силвана Ангелевска
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ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2012
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