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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 Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско медицинско
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола
за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на Средното
општинско медицинско училиште „Д-р Јован
Калаузи“ Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/1
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во
врска со член 70 од Статутот на Општинта

Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 08.05.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско
медицинско училиште „Д-р Јован
Калаузи” Битола за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско медицинско
училиште „Д-р Јован Калаузи” Битола за
2011 год., предложена од Училишниот
одбор на Средното општинско медицинско
училиште „Д-р Јован Калаузи”Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/3
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско училиште „Јосип
Броз Тито“ Битола за 2011 година
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1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско училиште „Јосип Броз
Тито“ Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.

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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско училиште „Таки
Даскало“ Битола за 2011 година

Бр. 08-644/2
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во
врска со член 70 од Статутот на Општинта
Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 08.05.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
Гимназија „Јосип Броз Тито” Битола
за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
Гимназија „Јосип Броз Тито” Битола за 2011
год., предложена од Училишниот одбор на
Средното општинско училиште Гимназија
„Јосип Броз Тито”Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/4
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на Средното општинско училиште „Таки Даскало“
Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/3
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во
врска со член 70 од Статутот на Општинта
Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 08.05.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
„Таки Даскало“ Битола за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
„Таки Даскало“ Битола за 2011 год., предложена од Училишниот одбор на Средното
општинско училиште „Таки Даскало“ Битола.
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2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/5
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско земјоделско
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола
за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско земјоделско училиште
„Кузман Шапкарев“ Битола за 2011 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/4
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во
врска со член 70 од Статутот на Општинта
Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 08.05.2012
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско
земјоделско училиште „Кузман
Шапкарев” Битола за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско земјоделско
училиште „Кузман Шапкарев” Битола за
2011 год., предложена од Училишниот
одбор на Средното општинско земјоделско
училиште „Кузман Шапкарев” Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/6
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско економско училиште
„Јане Сандански“ Битола за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на Средното општинско економско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 2011 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/5
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
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весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во
врска со член 70 од Статутот на Општинта
Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 08.05.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско економско
училиште „Јане Сандански” Битола
за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско економско
училиште „Јане Сандански” Битола за 2011
год., предложена од Училишниот одбор на
Средното општинско економско училиште
„Јане Сандански” Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/7
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско техничко училиште
„Ѓорги Наумов“ Битола за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги
Наумов“ Битола за 2011 година, донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 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. 08-644/6
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а од
Законот за средното образование („Службен
весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/2010, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во
врска со член 70 од Статутот на Општинта
Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 08.05.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско техничко
училиште „Ѓорги Наумов” Битола
за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско техничко
училиште „Ѓорги Наумов” Битола за 2011
год., предложена од Училишниот одбор на
Средното општинско техничко училиште
„Ѓорги Наумов” Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/8
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ „Елпида Караманди“ Битола
за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Елпида Караманди“ Битола за 2011 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/7
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола
за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола
за 2011 год. предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/9
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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
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54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола
за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Д-р
Трифун Пановски“ Битола за 2011 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/8
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“
Битола за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“
Битола за 2011 год. предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун
Пановски“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/10
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

СТР. 94

– БРОЈ 5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ПЕТОК 11.05.2012

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

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 Завршната сметка на ОУ
„Стив Наумов“ Битола за 2011 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Кирил и Методиј“ Битола за 2011 година

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Стив
Наумов“ Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка на ОУ „Кирил и
Методиј“ Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-644/9
11.05.2012 год.
Битола

Бр. 08-644/10
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за
2011 год.

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за
2011 год.

1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за
2011 год. предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за
2011 год. предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.07-12/11
08.05.2012 г.
Битола

Бр.07-12/12
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПЕТОК 11.05.2012

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 5 – СТР. 95

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 Завршната сметка на
ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2011 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Ѓорги Сугарев“ Битола за 2011 година

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Гоце
Делчев“ Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Ѓорги
Сугарев“ Битола за 2011 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-644/11
11.05.2012 год.
Битола

Бр. 08-644/12
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за
2011 год.

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за
2011 год.

1. Се дава соглсност на Завршната
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2011
год. предложена од Училишниот одбор на
ОУ „Гоце Делчев“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за
2011 год. предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.07-12/13
08.05.2012 г.
Битола

Бр.07-12/14
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

СТР. 96

– БРОЈ 5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ПЕТОК 11.05.2012

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

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 Завршната сметка на ОУ
„Коле Канински“ Битола за 2011 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани
за 2011 година

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Коле
Канински“ Битола за 2011 година, донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/13
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола за
2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола за
2011 год. предложена од Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/15
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани за
2011 година, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/14
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од
Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08, 33/2010,
116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во врска со
член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 08.05.2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Александар Турунџев“
с. Кукуречани за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Александар Турунџев“ с.
Кукуречани за 2011 год. предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Александар
Турунџев“ с. Кукуречани.

ПЕТОК 11.05.2012

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/16
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола
за 2011 година

БРОЈ 5 – СТР. 97

1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола
за 2011 год. предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/17
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Даме Груев“ Битола за 2011 година

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Тодор Ангелевски“ Битола за 2011 година,
донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Даме Груев“ Битола за 2011 година, донесено на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.

Бр. 08-644/15
11.05.2012 год.
Битола

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

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од
Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08, 33/2010,
116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во врска со
член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 08.05.2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола
за 2011 год.

Бр. 08-644/16
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општинта Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе

СТР. 98
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РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола
за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2011
год. предложена од Училишниот одбор на
ОУ „Даме Груев“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/18
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица
за 2011 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица за
2011 година, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/17
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од
Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08, 33/2010,
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116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), а во врска со
член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 08.05.2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“
с. Бистрица за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с.
Бистрица за 2011 год. предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Крсте ПетковМисирков“ с. Бистрица.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/19
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Св. Климент Охридски“ Битола за 2011
година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Св.
Климент Охридски“ Битола за 2011 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/18
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од Законот
за основното образование („Службен весник
на РМ“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10,
18/11 и 51/11), а во врска со член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“
Битола за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“
Битола за 2011 год. предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент
Охридски“ Битола.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/20
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка Јавната
општинска установа за деца-детска
градинка „Естреја Овадија-Мара” Битола
за 2011 год.
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на Јавната
општинска установа за деца-детска градинка „Естреја Овадија-Мара” Битола за
2011 год., донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
08.05.2012 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. 08-644/19
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 98 од Законот за
измени и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ” бр.
170/2010-Пречистен текст) и член 70 од
Статутот на Општинта Битола („Службен
гласник на Општината Битола” бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца-детска градинка „Естреја ОвадијаМара” Битола за 2011 год.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца-детска градинка „Естреја ОвадијаМара“ Битола за 2011 год., предложена од
Управниот одбор на Установата.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-12/21
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Завршната сметка Јавната
општинска установа за деца-детска
градинка „Мајски Цвет” Битола
за 2011 год.

СТР. 100 – БРОЈ 5
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1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на Јавната
општинска установа за деца-детска градинка „Мајски Цвет” Битола за 2011 год., донесено на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/20
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 98 од Законот за
измени и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ” бр.
170/2010-Пречистен текст) и член 70 од
Статутот на Општинта Битола („Службен
гласник на Општината Битола” бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа
за деца-детска градинка „Мајски Цвет”
Битола за 2011 год.
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Локалниот план за акција за
имплементација на декадата на ромите во
Битола за периодот 2012-2015 г.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Локалниот план за акција за имплементација на декадата на ромите во Битола
за периодот 2012-2015 г., донесен на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/21
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Локалниот план за акција за
имплементација на декадата на ромите во
Битола за периодот 2012-2015 г.

1. Се дава согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола
за 2011 год., предложена од Управниот
одбор на Установата.
2. Решението влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.

1. СЕ УСВОЈУВА Локалниот план за
акција за имплементација на декадата на
ромите во Битола за периодот 2012-2015 г.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.07-12/22
08.05.2012 г.
Битола

Бр.07-12/23
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 Заклучокот за
усвојување Проектот Почиста и зелена
Битола 2012 г.

„Водоснабдување и одведување отпадна
вода“ за реконструкција на доводен
цевковод за водоснабдување на селото
Раштани

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Проектот Почиста и зелена Битола
2012., донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување
на приоритетен проект за село Раштани со
кој ќе се аплицира по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадна вода“ за реконструкција на доводен цевковод за водоснабдување на селото Раштани, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-644/22
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Проектот Почиста и зелена
Битола 2012 г.
1. СЕ УСВОЈУВА Проект Почиста и
зелена Битола 2012.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/24
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 одобрување
на приоритетен проект за село Раштани со
кој ќе се аплицира по Проектот

Бр. 08-644/23
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 т. 4 и член 22 т. 4
од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 05/02), член 16 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект за
село Раштани со кој ќе се аплицира по
Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадна вода“ за реконструкција на
доводен цевковод за водоснабдување на
селото Раштани
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува инфраструктурниот проект за реконструкција на
доводен цевковод за водоснабдување на
село Раштани.
Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за користење на средствата од Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
обезбедени со заем од Европската Инвестициона Банка.
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Член 3
Со овластува Градоначалникот на Општина Битола да ги преземе сите дејствија
во врска со аплицирање за користење на
средствата обезбедени со заемот на Европската Инвестициона Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/25
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 одобрување
на приоритетен проект за село Кажани со
кој ќе се аплицира по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадна
вода“ за реконструкција на водовод во
селото Кажани
1. Ја објавувам Одлуката за одобрување
на приоритетен проект за село Кажани со
кој ќе се аплицира по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадна вода“ за
реконструкција на водовод во селото Кажани, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
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гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект за
село Кажани со кој ќе се аплицира по
Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадна вода“ за реконструкција на
водовод во селото Кажани
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува инфраструктурниот проект за „Реконструкција на
водовод во село Кажани“ како приоритетен
проект.
Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за користење на средствата од Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
обезбедени со заем од Европската Инвестициона Банка.
Член 3
Со овластува Градоначалникот на Општина Битола да ги преземе сите дејствија
во врска со аплицирање за користење на
средствата обезбедени со заемот на Европската Инвестициона Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/26
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

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 11 т. 4 и член 22 т. 4
од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 05/02), член 16 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за одобрување
на приоритетен проект за селата Трново и

Бр. 08-644/24
11.05.2012 год.
Битола
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Магарево со кој ќе се аплицира по
Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадна вода“ за реконструкција на
водовод во селото Трново и Магарево
1. Ја објавувам Одлуката за одобрување
на приоритетен проект за селата Трново и
Магарево со кој ќе се аплицира по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадна
вода“ за реконструкција на водовод во
селото Трново и Магарево, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/25
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 т. 4 и член 22 т. 4
од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 05/02), член 16 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект за
селата Трново и Магарево со кој ќе се
аплицира по Проектот „Водоснабдување и
одведување отпадна вода“ за
реконструкција на водовод во селото
Трново и Магарево
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува инфраструктурниот проект за „Реконструкција на главен
доводен цевковод разводна водоводна мрежа
и азбестен резервоар во селата Трново и
Магарево“ како приоритетен проект.
Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за користење на средствата од Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
обезбедени со заем од Европската Инвестициона Банка.

БРОЈ 5 – СТР. 103

Член 3
Со овластува Градоначалникот на Општина Битола да ги преземе сите дејствија
во врска со аплицирање за користење на
средствата обезбедени со заемот на Европската Инвестициона Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/27
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 одобрување
на приоритетен проект за селото Брусник
со кој ќе се аплицира по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадна
вода“ за реконструкција на водоводна
мрежа во селото Брусник
1. Ја објавувам Одлуката за одобрување
на приоритетен проект за селото Брусник со
кој ќе се аплицира по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадна вода“ за
реконструкција на водоводна мрежа во
селото Брусник, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/26
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 т. 4 и член 22 т. 4
од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 05/02), член 16 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
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гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на приоритетен проект за
селото Брусник со кој ќе се аплицира по
Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадна вода“ за реконструкција на
водоводна мрежа во селото Брусник
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува инфраструктурниот проект за „Реконструкција на
водоводна мрежа во селото Брусник“ како
приоритетен проект.
Член 2
Со овој проект ќе се аплицира за
користење на средствата од Проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ обезбедени со заем од Европската
Инвестициона Банка.
Член 3
Со овластува Градоначалникот на
Општина Битола да ги преземе сите дејствија во врска со аплицирање за користење
на средствата обезбедени со заемот на Европската Инвестициона Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/28
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 прифаќање
на трајно користење на недвижни ствари
на Општината Битола без надоместок

ПЕТОК 11.05.2012

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
на трајно користење на недевижни ствари
на Општината Битола без надоместок, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/27
11.05.2012 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“ 10/05), а во врска со член 1 од
Одлуката за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Општината Битола
(„Сл. весник на РМ“ бр. 42/2012), Советот
на Општината Битола на седницата одржана
на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на трајно користење на
недвижни ствари на Општината Битола без
надоместок
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола
прифаќа на трајно користење без надоместок недвижните ствари евидентирани во
Имотен лист бр. 8810 и тоа:
– земјиште (двор) со површина од 18641
м2, ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17575, КО
Битола,
– зграда (објект) со површина од 6039 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17575, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 293 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17575, КО Битола,
– земјиште (двор) со површина од 8496 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17574, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 913 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17574, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 218 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17574, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 115 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17574, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 21 м2, ул.
„И.Р.Лола“, КП бр. 17574, КО Битола,
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– зграда (објект) со површина од 120 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17574, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 1692 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 294 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 155 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579, КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 21 м2, ул.
„И.Р.Лола“, КП бр. 17579, КО Битола,
– земјиште (сп.центар) со површина од
18319 м2, ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579,
КО Битола,
– зграда (објект) со површина од 724 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579, КО Битола,
и
– земјиште (двор) со површина од 7923 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579, КО Битола.
Член 2
За примопредавањето на недвижните
ствари ќе се состави записник.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/29
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 давање
согласност на Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие „Комуналец“ Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие „Комуналец“ Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 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. 08-644/28
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на 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 („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
измена и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие „Комуналец“ Битола
Член 1
Се дава согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие „Комуналец“ Битола бр. 02123/3 од 16.03.2012 година донесена на
седницата на Управниот одбор на Јавното
претпријатие одржана на 19.03.2012 година.
Член 2
Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/30
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 Заклучокот за
усвојување Информацијата за одлагање
на отпадот од Општината Битола согласно
барањето на ЕУ на регионално ниво
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Информацијата за одлагање на
отпадот од Општината Битола согласно
барањето на ЕУ на регионално ниво, донесен на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/29
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за одлагање
на отпадот од Општината Битола согласно
барањето на ЕУ на регионално ниво
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
одлагање на отпадот од Општината Битола
согласно барањето на ЕУ на регионално
ниво.
2. Општината Битола го поддржува
процесот за воспоставување на систем за
регионално управување со отпад во Пелагонискиот регион кој финансиски би бил
поддржан во рамките на Инструментот за
предпристапна помош на Европската Унија.
3. Заклучокот влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/31
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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

ПЕТОК 11.05.2012

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална
Урбанистичка Планска документација за
изградба фотоволтаична централа со
капацитет до 1 MW на КП Бр. 575/1 и
КП Бр. 575/10 м.в. Брегови,
КО Егри Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба фотоволтаична централа со капацитет до
1 MW на КП Бр. 575/1 и КП Бр. 575/10 м.в.
Брегови, КО Егри Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/30
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за
просторно и урбанистичко планирање-Пречистен 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 Општина Битола на седницата одржана на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработување
на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба фотоволтаична
централа со капацитет до 1 MW на КП Бр.
575/1 и КП Бр. 575/10 м.в. Брегови, КО
Егри Општина Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба фотоволтаична
централа со капацитет до 1 MW на КП Бр.
575/1 и 575/10 м.в. Брегови, КО Егри Општина Битола.
Границата на планскиот опфат се движи:
на север по северна граница на КП Бр. 575/1
и КП Бр. 575/10 на исток по источна
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граница на КП Бр. 575/10 на југ по јужна
граница на КП Бр. 575/10 и 575/1 и на запад
по западна граница на КП Бр. 575/10.
Површината на планскиот опфат на Локалната урбанистичка планска документација изнесува приближно 2,3 ха .
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
донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола”.
Бр.07-12/32
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 фотоволтаична централа со
капацитет до 1 MW на КП Бр. 575/9 м.в.
Брегови, КО Егри Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба фотоволтаична централа со капацитет до
1 MW на КП Бр. 575/9 м.в. Брегови, КО
Егри Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/31
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

БРОЈ 5 – СТР. 107

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 08.05.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработување
на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба фотоволтаична
централа со капацитет до 1 MW на
КП Бр. 575/9 м.в. Брегови,
КО Егри Општина Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба фотоволтаична
централа со капацитет до 1 MW на КП Бр.
575/9 и м.в. Брегови, КО Егри Општина
Битола.
Границата на планскиот опфат се поклопува со границата на КП Бр. 575/9 а
површината на изнесува приближно 2,25 ха.
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
донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.07-12/33
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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

СТР. 108 – БРОЈ 5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на
УРБАНИСТИЧИ ПЛАН за С. КАНИНО БЛОК 1
– ОПШТИНА БИТОЛА
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на УРБАНИСТИЧИ ПЛАН за
С. КАНИНО БЛОК 1 – ОПШТИНА БИТОЛА, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/32
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 12,17,17-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 08.05.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на
УРБАНИСТИЧИ ПЛАН за С. КАНИНО БЛОК 1
– ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на УП за
с.КАНИНО БЛОК 1 – ОПШТИНА БИТОЛА
Границата на планскиот опфат се поклопува со наменската зона од Основната
урбанистичка документација за с. Канино –
површини за општествена намена.
Опфатот на вака предложениот Урбанистички план има површина од приближно
1,5 ха.
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Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на УП за с. КАНИНО
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 Општина Битола”.
Бр.07-12/34
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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
СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 4 МЗ ЃОРЃИ
НАУМОВ БЛОК 1 - Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 4 МЗ ЃОРЃИ НАУМОВ БЛОК 1
- Битола, донесена на седницата на Сове
тот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/33
11.05.2012 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“

ПЕТОК 11.05.2012

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 08.05.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 4 МЗ ЃОРЃИ
НАУМОВ БЛОК 1 - Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 4 МЗ ЃОРЃИ НАУМОВ БЛОК 1 – Битола.
Границата на планскиот опфат се движи:
на север по осовина на улица Мирка Гинова, на исток по осовина на планирана сообраќајница по ДУП, на југ по осовина на
улица Партизанска и на запад по осовина на
планирана сообраќајница по ДУП.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 2,5 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за СТАНБЕНА
ЗАЕДНИЦА Бр. 4 МЗ ЃОРЃИ НАУМОВ
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.07-12/35
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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
Нацрт ДУП за „Урбана четврт Локалитет
Француски гробишта Блок 2“ - Битола

БРОЈ 5 – СТР. 109

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за ,,Урбана четврт Локалитет
Француски гробишта Блок 2“ - Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/34
11.05.2012 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 08.05.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт ДУП за „Урбана
четврт Локалитет Француски гробишта
Блок 2“ - Битола
Член 1
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за ,,Урбана
четврт Локалитет Француски гробишта
Блок 2,, - 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 Општината Битола”.
Бр.07-12/36
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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

СТР. 110 – БРОЈ 5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Локалната Урбанистичка Планска
Документација за изградба на стопански
објект со Г класа на намена
(производство, дистрибуција и сервиси)
на КП Бр. 4537 и КП Бр. 4540 м.в.
,,ГАРВАН,, КО Кукуречани Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Локалната Урбанистичка Планска Документација за изградба на стопански објект
со Г класа на намена (производство, дистрибуција и сервиси) на КП Бр. 4537 и КП
Бр. 4540 м.в. ,,ГАРВАН“ КО Кукуречани
Општина Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/35
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (“Сл.
весник на РМ” бр. 24/08)пречистен текст и
член 50-а од Законот за измени и дополнувања 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 Општината Битола на седницата одржана на 08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Локалната Урбанистичка
Планска Документација за изградба на
стопански објект со Г класа на намена
(производство, дистрибуција и сервиси)
на КП Бр. 4537 и КП Бр. 4540 м.в.
„ГАРВАН“ КО Кукуречани Општина Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Локалната Урбанистичка Планска Документација за изградба
на стопански објект со Г класа на намена
(производство, дистрибуција и сервиси) на
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КП Бр. 4537 и КП Бр. 4540 м.в. ,,ГАРВАН,,
КО Кукуречани Општина Битола
Член 2
Локалната Урбанистичка Планска Документација изградба на стопански објект со Г
класа на намена (производство, дистрибуција
и сервиси) на КП Бр. 4537 и КП Бр. 4540 м.в.
„ГАРВАН“ КО Куку-речани Општина Битола
се состои од текстуален и графички дел кои
се составен дел на ова Одлука.
Член 3
Локалната Урбанистичка Планска Документација за изградба на стопански објект
со Г класа на намена (производство, дистрибуција и сервиси) на КП Бр. 4537 и КП Бр.
4540 м.в. „ГАРВАН“ КО Кукуречани Општина Битола се заверува со потпис и печат
од донесителот на планот.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр.07-12/37
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 измена и
дополнување на Одлуката за давање
поволни услови за инвестиции во
Индустриската зона „Жабени“ за првите
20 хектари
1. Ја објавувам Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за давање поволни услови за инвестиции во Индустриската зона „Жабени“ за првите 20 хектари,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.

ПЕТОК 11.05.2012

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. 08-644/36
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) и член 16 и 70 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
давање поволни услови за инвестиции во
Индустриската зона „Жабени“ за првите
20 хектари
Член 1
Во Одлуката за давање поволни услови
за инвестиции во Индустриската зона
„Жабени“ за првите 20 хектари („Службен
гласник на Општина Битола“ бр.12/2010), се
вршат следните измени:
Во членот 1 зборовите „во рок од 18
месеци“ се менуваат со зборовите „во рок
од 21 месец“.
Во членот 2 зборовите „во рок од 15
месеци“ се менуваат со зборовите „во рок
од 18 месеци“.
Во членот 3 зборовите „во рок од 12
месеци“ се менуваат со зборовите „во рок
од 15 месеци“.
Во членот 4 зборовите „во рок од 12
месеци“ се менуваат со зборовите „во рок
од 15 месец“.
Во членот 8 зборовите „минимум 12
месеци“ се менуваат со зборовите „минимум 15 месец“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.07-12/38
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 5 – СТР. 111

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 измена и
дополнување на Одлуката за давање
поволни услови за инвестиции во
Индустриската зона „Жабени“ за првите
20 хектари
1. Ја објавувам Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање поволни
услови за инвестиции во Индустриската
зона „Жабени“ за првите 20 хектари, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/37
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) и член 16 и 70 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
измена и дополнување на Одлуката за
давање поволни услови за инвестиции во
Индустриската зона „Жабени“ за првите
20 хектари
Член 1
Во Одлуката за измена и дополнување
на Одлуката за давање поволни услови за
инвестиции во Индустриската зона „Жабени“ за првите 20 хектари („Службен глас-
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ник на Општина Битола“ бр.08/2011), во
членот 1 се додава став 3 кој гласи:
Ставот 2 од овој член ќе се применува
за целата Индустриска зона „Жабени“.

ТАРИФА
за измена и дополнување на ТАРИФАТА за
општински линиски превоз на патници во
Општината Битола

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

1. Во Тарифата за општински линиски
превоз на патиници 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 утврдува
следната тарифа:

Бр.07-12/39
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 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
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/38
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р 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 08.05.2012 година, донесе

1.За линиите во градот

Цена на превоз
17,40 ден.

2.За линиите до
населените места
(од границите на
град Битола)

Цена на превоз
во еден правец

од 0 до 3 км.
од 3 до 5 км.
од 5 до 10 км.
од 10 до 15 км.
од 15 до 20 км.
од 20 до 25 км.
од 25 до 30 км.
над 30 км.

29,00 ден.
46,40 ден.
58,00 ден.
69,61 ден.
81,21 ден.
92,81 ден.
104,41 ден.
104,41 + 5 ден.

Тарифата на цените е утврдена при важечка
цена на горивото на денот на донесување на
оваа тарифа. До промена на цената може да
дојде при секое зголемување или намалување
на цената утврдена од Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија за
повеќе од 10%. Притоа, цените за превозот
можат да се променат најмногу до 10%.
2. Со денот на влегувањето во сила на
оваа Тарифа престанува да важи Тарифата
за измена и дополнување на Тарифата за
општински линиски превоз на патниците во
Општина Битола бр. 07-148/11 од
31.01.2011 год.
3. Тарифата влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/40
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 Решението за давање
согласност на Здружението за развој на
земјоделието Битола – ПЕМ с. Долно
Оризари Битола во насловот да го
употреби името Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Здружението за развој на
земјоделието Битола – ПЕМ с. Долно Оризари Битола во насловот да го употреби
името Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/39
11.05.2012 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
08.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Здружението за
развој на земјоделието Битола – ПЕМ
с. Долно Оризари Битола во насловот
да го употреби името Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здружението за развој на земјоделието Битола –
ПЕМ с. Долно Оризари Битола во насловот
да го употреби името Битола и да гласи:
Здружение за развој на земјоделието Битола
– ПЕМ с. Долно Оризари Битола.

БРОЈ 5 – СТР. 113

2. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/41
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на НУ Центар за
култура Битола
1. Ја објавувам Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на НУ Центар за култура
Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/40
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 од Одлуката за
определување на критериуми за одредување
на финнсиска помош од Буџетот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 15/08) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување финансиска помош од
Буџетот на Општината Битола на НУ
Центар за култура Битола

СТР. 114 – БРОЈ 5
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Член 1
На НУ Центар за култура Битола му се
доделуваат 200.000 денари од Буџетот на
Општината Битола, за реализирање на
програмски активности.
Член 2
Се задолжува НУ Центар за култура
Битола да достави повратна информација за
тоа кои активности се финансирани од
добиените средства.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/42
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на Ракометен клуб
„Битола“ Битола
1. Ја објавувам Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на Ракометен клуб „Битола“ Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/41
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 од Одлуката за
определување на критериуми за одредување

ПЕТОК 11.05.2012

на финнсиска помош од Буџетот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 15/08) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување финансиска помош од
Буџетот на Општината Битола на
Ракометен клуб „Битола“ Битола
Член 1
На Ракометен клуб „Битола“ Битола, му
се доделуваат 200.000 денари од Буџетот на
Општината Битола, за реализирање на
програмски активности.
Член 2
Се задолжува Ракометниот клуб „Битола“ Битола да достави повратна информација за тоа кои активности се финансирани од добиените средства.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/43
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на Општински сојуз за
училишен спорт Битола
1. Ја објавувам Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на Општински сојуз за училишен спорт Битола, донесена на седницата на
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Советот на Општината Битола одржана на
08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/42
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 од Одлуката за
определување на критериуми за одредување
на финнсиска помош од Буџетот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 15/08) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
08.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување финансиска помош од
Буџетот на Општината Битола на
Општински сојуз за училишен спорт
Битола
Член 1
На Општински сојуз за училишен спорт
Битола, му се доделуваат 350.000 денари од
Буџетот на Општината Битола, за реализирање на програмски активности.
Член 2
Се задолжува Општински сојуз за училишен спорт Битола да достави повратна
информација за тоа кои активности се
финансирани од добиените средства.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/44
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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
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54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на висината на надоместокот за
обезбедување на финансиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици
на подрачјето на Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
општинските патишта и улици на подрачјето на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/43
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 62 од Законот за
јавните патишта („Сл. весник на РМ“ бр.
84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11 и
44/12 ), член 36 став 1 точки 1 и 15 од
Законот за локална самоуправа ( „Сл.
весник на РМ“ бр. 05/02 ) и член 70 од
Статутот на Општина Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08..05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на висината на
надоместокот за обезбедување на
финансиски средства за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
општинските патишта и улици на
подрачјето на Општина Битола
Член 1
Финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
општинските патишта и улици се обезбедуваат од:
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1. наплата на надоместок за издадени дозволи за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на
општинските патишта;
2. наплата на надоместок за издадено
одобрение за приклучување на пристапен пат на општински пат или улица;
3. наплата на надоместок за изградба и
користење на комерцијални објекти на
кои им е дозволен пристап на јавен пат
надвор од населено место;
4. наплата на надоместок за издадени
дозволи за поставување на инсталации
во трупот на патот, патниот и заштитниот појас на општинските патишта и
улици;
5. наплата на надоместок за издадени дозволи за прекумерно користење на општински пат и улица;
6. наплата на надоместок за издадени
дозволи за вонреден превоз на општинските патишта и улици;
7. наплата на надоместок на штета за
направени штети на патот и објектите на
патот.
Член 2
(1) За издадена дозволи за поставување
на натписи и рекламни табли во заштитниот
појас на општинските патишта се наплаќа
надоместок и тоа:
– за големина на натписот, односно
рекламната табла до 0,5 м2
.............2.000.оо денари годишно,
– за големина од 0,5 м2 до 1 м2
..............4.000.оо денари годишно,
– за големина од 1 м2 до 3 м2
..............7.000.оо денари годишно,
– за големина над 3 м2
.............15.000.оо денари годишно.
(2) Дозвола за поставување на натписи и
рекламни табли во заштитниот појас на
општинските патишта издава Градоначалникот на Општина Битола.
Член 3
(1) За издадено одобрение за приклучување на пристапен пат на општински пат
или улица се наплаќа еднократен надоместок во висина од 10.000.оо денари.
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(2) Одобрение за приклучување на пристапен пат на општински пат или улица издава Градоначалникот на Општина Битола.
Член 4
(1) Висината на надоместокот за издадено одобрение за изградба и користење на
комерцијални објекти на кои им е дозволен
пристап на општински пат надвор од
населено место изнесува 5.000.оо денари
(2) Одобрението за изградба и користење на комерцијални објекти на кои им е
дозволен пристап на општински пат надвор
од населено место го издава Градоначалникот на Општина Битола.
Член 5
(1) За издадена дозвола за поставување
на инсталации во трупот на патот, патниот
и заштитниот појас на општинските патишта и улици се наплаќа надоместок во висина
од:
– 6000.оо денари за поставување на
инсталации во трупот на патот (попречни
прекопи).
– 150,00 денари по метар должен за
поставување на инсталации по должината
на патот или патниот појас.
(2) За поставување на инсталации во
трупот на патот, патниот и заштитниот појас на улиците во индустриската зона Жабени барателите на дозволи се ослободуваат
од плаќање на надоместок.
(3) Дозвола за поставување на инсталации во трупот на патот, патниот и заштитниот појас на општинските патишта и
улици издава Градоначалникот на Општина
Битола.
Член 6
(1) За издадена дозвола за прекумерно
користење на општински пат и улица се наплаќа надоместок чија висина се разликува во
зависност од тоа дали прекумерното користење е од времен или траен карактер и тоа:
– за прекумерно користење од времен
карактер
.................3.000.оо денари
по поминат километар на ден и
– за прекумерно користење од траен
карактер
.................1.000.оо денари
по поминат километар на ден.
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(2) Дозвола за прекумерно користење на
општински пат и улица издава Градоначалникот на Општина Битола.
Член 7
(1) За издадена дозвола за вонреден
превоз на општинските патишта и улици се
наплаќа надоместок во висина од 1.000.оо
денари за секој тон надминато оскино
оптоварување по должен километар.
(2) Дозвола за вонреден превоз на општинските патишта и улици издава Градоначалникот на Општина Битола.
Член 8
(1) Надоместок на штета за направени
оштетувања на патот и објектите на патот ја
утврдува комисија формирана од Градоначалникот на Општина Битола, врз основа на
извршен увид и проценка на сторена штета.
(2) Комисијата е составена од три члена
и тоа: еден член од редот на вработените во
општинската администрација, еден член од
МВР-СВР Битола и еден член од економскиот оператор кој ги одржува општинските патишта и улици.
Член 9
Средствата прибрани со наплата на
надоместок од член 1 на оваа Одлука се
приход на општината и истите се наменети
за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на општинските патишта и улици.
Член 10
(1) Со денот на влегувањето во сила на
оваа Одлука престанува да важи Одлуката
за утврдување висината на надоместокот за
обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта во Општина
Битола ( „Службен гласник на Општина
Битола“ бр 03/11 )
(2) Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општината Битола“
Бр.07-12/45
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 Правилникот за
определување на обемот на уредување и
степенот на опремување на градежното
земјиште со објекти на комунална
инфраструктура, начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреденост и
начинот на здружување и насочување на
средствата за уредување на земјиштето
1. Го објавувам Правилникот за определување на обемот на уредување и степенот
на опремување на градежното земјиште со
објекти на комунална инфраструктура, начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост и начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето, донесен на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/44
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 83 став 4 од Зaконот
за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“
бр.17/11 и 53/11), Правилникот за степенот
на уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комуналната инфраструктура и
начинот на утврдување на висината за
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост („Сл.весник на РМ“
бр.93/11) и врз основа на член 22 точка 26
од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општина Битола“ бр.10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на ден 08.05.2912 година, донесе
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ПРАВИЛНИК

За определување на обемот на уредување
и степенот на опремување на градежното
земјиште со објекти на комунална
инфраструктура, начинот на утврдување
на висината на трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреденост и
начинот на здружување и насочување на
средствата за уредување на земјиштето

•
•
•

•
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се уредуваат работите што го сочинуваат обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост.
II ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
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Рушење на објектите и пренесување на
шутот од урнатите работи до кота на
самониклива почва
Основни геомеханички испитување на
теренот
Асанациони работи (израмнување на
земјиштето, насипување, одводнување,
осигурување од лизгање, расчистување
на земјиштето од депонии земја и растенија и други асанациони зафати)
Програмирање на уредувањето

Член 4
Под поимот израмнување на земјиштето како дел од асанационите работи се
сметаат: израмнување на теренот во рамките на општата нивелета-нагибот на теренот
со израмнување на сите нерамнини кои
излегуваат надвор од тие рамки, односно до
кота на природната конфигурација на теренот, а не доведување на земјиштето во
хоризонтална положба. За објекти кои се
градат во постојниот дел на градот на свои
земјишта не се врши расчистување на
теренот.

Член 2
Уредувањето на градежното земјиште
во градски реон опфаќа:
• Подготвување и расчистување на градежното земјиште, и
• Опремување на градежното земјиште со
комунални објекти и инсталаци

Член 5
Под поимот одводнување на земјиштето
како дел од асанационите работи се сметаат: зафаќање и одводнување на површинските води од населбите, но не и од самата
локација.

Член 3
Подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:
• Изготвување урбанистички планови со
инфраструктура
• Оформување и обезбедување на геодетска
документација, подлоги и елаборати
• Изработка на елаборати за експропијација
• Регулирање на имотно правните односи
со сопствениците на имотот
• Отстранување, преместување на постојаните комунални објекти инсталации што
сметаат при градбата и користењето на
објектот
• Преселување на станарите и покуќнината

III СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Член 6
1. Опремувањето на градежното земјиште
со комунални објекти и инсталации
опфаќа две групи:
• Опремување на земјиштето со основни
инфраструктурни објекти и инсталации
содржани во генералните урбанистички
планови и плановите за вон населени
места - од заедничко користење
• Опремување на земјиштето со секундарни инфраструктурни објекти и инсталации опфатени со деталните урбанистички планови - од индивидуално користење на објектот.
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Член 7
1. Опремувањето на земјиштето со основни инфраструктурни објекти и инсталации опфаќа:
• основни градски сообраќајници (магистрални и примарни)
• магистрални и примарни водоводи за
довод на вода во населбите и други
водоснабдителни објекти:
• колектори за одвод на фекална и атмосферска вода
• пречистителни станици
2. Средства за проектирање и изградба на
објектите од овој член се обезбедува од
надоместокот за употреба на градежното
земјиште, стопанските субјекти, самопридонеси, Републички средства и други
извори на средства.
Член 8
1. Степенот на уреденост на градежното
земјиштето со секундарни инфраструктурни објекти се определува на
основа обемот на опременост на земјиштето со објекти на комунална ифраструктура кои се потребни за задоволување на заедничката и индивидуалната
комунална потрошувачка, до границите
на градежната парцела. Степенот на
уреденост на градежното земјиште од
став 1 на овој член може да биде основен, повисок или понизок од основниот.
2. Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:
• непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови,
• подземна електрична мрежа,
• улично осветлување,
• водоводна мрежа,
• фекална канализација и
• атмосферска канализација
3. Повисок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа објектите од став 2.
на овој член како и:

•
•
•
•
•
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ПТТ (оптичка-телекомуникациона)
мрежа,
топлификациона мрежа,
паркинг простори,
гасоводна мрежа и
пречистителна станица за отпадни
води

4. Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:
• непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,
• подземна електрична мрежа,
• сопствено водоснабдување (нема
приклучок на водоводна мрежа),
• септичка јама (нема приклучок на
фекална канализација) ,
• сопствен одвод на атмосферски води
(нема приклучок на атмосферска
канализација),
• нестандардно улично осветлување и
• надземна нестандардна електрична
мрежа
5. Согласно утврдениот степен на уреденост, приклучувањето на јавната комунална мрежа се врши согласно дадените
услови за приклучоци, по претходно
барање од надзорниот инженер, а приклучоците се пуштаат во редовна употреба согласно член 92а, став 3 од Законот за градење.
Член 9
1. Трошоците за уредување на градежното
земјиште се утврдуваат во согласнот со
реалните трошоци направени за соодветните степени на уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура согласно чл.8, на
овој правилник, во кои се засметани и
трошоците за хидротехнички услови за
приклучоци.
2. Трошоците за уредување на градежното
земјиште за повисок степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура согласно чл.8 на овој правилник, можат да се
зголемат доколку се изведени сите комунални инфраструктурни мрежи наведени
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во чл.8 став (3) од овој правилник, за
најмногу 20% од утврдените трошоци за
основен степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура
3. Трошоците за уредување на градежното
земјиште за понизок степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура согласно чл.8 на овој правилник, можат да се
намалат доколку се изведени сите комунални инфраструктурни мрежи наведени
во чл.8 став (4) од овој правилник, за
најмалку 80% од утврдените трошоци за
основен степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура.
Член 10
1. Партерното уредување на локацијата
според изготвениот проект (пристапите
на објектот од улицата до влезовите на
објектот, осветлувањето сврзано со објектот како и приклучоците на објектот
од приклучните места на секундарната
мрежа преку хидротехничките услови,
енергетската согласност) затоа што истите се составен дел на инсталациите на
објектот и остануваат сопственост на
инвеститорот паѓаат на негов товар.
IV УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Член 11
1. Просечниот надоместок за уредување на
градежното земјиште по 1м² изградена
корисна површина на објект во градскиот реон се утврдува во зависност од
висината на градежната цена по 1м²
станбен односно деловен простор, намена на објектот (станбен-деловен), локалитет на кој се гради објектот (зона) и
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вид на објектот (колективна или индивидуална станбена зграда).
2. Појдовна големина во пресметување на
надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдува со програмата за уредување на градежното земјиште
(во натамошниот текст програма), а на
истата во текот на годината ќе се врши
индексација според движењето на цените на индустриските производи и порастот на платите на Републиката што
ги објавува Републичкиот завод за статистика, при што за месеците за кои не е
објавен ќе се применува како претпоставен последниот објавен индекс во однос на предходниот месец.
3. Индексацијата во смисла на претходниот став на овој член ќе ја пресметува
субјектот надлежен за уредување на
градежното земјиште.
Член 12
1. При пресметување на приходите, во
програмата ќе се зема просечниот износ
на надоместокот за уредување на градежното земјиште помножен со нето
изградена површина согласно утврдените стандарди, при што односот нето
површина ќе претставува 80% од бруто
површината на објектите што ќе се
градат.
Чл.13
1. Висината на трошоците за уредување на
градежното земјиште во зависност од
уреденоста на градежното земјиште
согласно членот 8 на овој правилник, се
пресметува по метар квадратен на
новата корисна површина што ќе се
гради, што претставува збир на нето
површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверениот
основен проект и анекс на основниот
проект, помножен со следните коефициенти:
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1. СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ
- станбени простории
- станбени простории во поткровје со висина до 2,50 со надзидок на главна
носива к-ција 1,5м
- станбени простории во поткровје со висина до 2,50 и со надзидок на
главна носива к-ција поголем од 1,5м –max. до 2,0м
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коеф.
1,0
0,2
0,5

- станбени простории во сутерен вкопани од 20см. до 100см

0,5

- галерии со висина помала од 2,5м

0,8

- лоѓија затворена од три страни

0,4

- подлоѓија затворена од две страни

0,3

- балкони, тераси

0,2

- заеднички проодни тераси, пасажи,

0,2

- помошни простории, остава за гориво, котлара, визба

0,3

- трафостаници до 35 КВ во објектот и надвор од објектот

0,3

- трафостаници до 20(10) КВ во објектот и надвор од објектот

0,2

- скалишен простор и заеднички комуникации

0,3

- стражарници, управител, простории за домар

0,5

- отворени базени во дворно место

0,2

- паркиралишта и гаражи

0,1

2. ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
- простории
- простории во поткровје со висина до 2,50 и со надзидок на главна носива
к-ција до 1,5м
- простории во поткровје со висина до 2,50 и со надзидок на главна носива
к-ција поголем од 1,5м – max. до 2,0м

коеф.
1,0
0,6
0,8

- магацини

0,5

- деловни простории во сутерен вкопани од 20см. до 100см

0,8

- деловни простории во визба вкопани повеќе од 1,0м

0,5

- галерии со помала висина од 2,5м

0,8

- помошни простории, остава за гориво, котлара

0,3

- трафостаница до 35 КВ во објектот и надвор од објектот

0,4

- трафостаници до 20(10) КВ во објектот и надвор од објектот

0,3

- скалишен простор и заеднички комуникации

0,5

- паркиралишта и гаражи со рампи за влез во нив (во габарит на објект)

0,1

- лоѓија затворена од три страни

0,5

- подлоѓија затворена од две страни

0,3
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- балкони, тераси

0,4

- отворен наткриен простор и партер за заедничка комуникација

0,3

3. ДРУГИ ОБЈЕКТИ

коеф.

- катни гаражи

0,05

- спортски покриени објекти

0,5

- спортски покриени објекти – монтажен с-м (балон)

0,4

- спортски откриени објекти

0,3

- гасни станици и базни станици – за 50% од површина на локацијата

1,0

- отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата

1,0

- базени

0,2

- трафостаници над 35 КВ

1,0

4. ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ
Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ

коеф.

- Г1 тешка и загадувачка индустрија - сите простории

0,05

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија - сите простории

0,05

- Г3 сервиси - сите простории

0,05

- Г4 стоваришта - сите простории

0,05

5. ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И НЕЈЗИНИ ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ
(продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни
простории)

коеф.

- продажни простории на бензиски пумпни станици

1,00

- услужни простории на бензиски пумпни станици

1,00

ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ

Б5 – УГОСТИТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ И ОДМОРАЛИШТА
А4 – ХОТЕЛ, МОТЕЛ, ПЛАНИНАРСКИ ДОМ И ЛОВЕН ДОМ

коеф.

- сите простории

2. По исклучок од став 1 на овој член, во
новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметува површината
на:
• инсталационите канали,
• окната за лифтови,

0,05

•
•
•
•

окна на врати
отворени паркиралишта
подземни резервоари
објекти заштитени како културно наследство

3. За објекти од став 1 на овој член со
височина над 32 ката, висината на
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4.

5.

6.

7.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

трошоците за уредување на градежното
земјиште, во зависност од степенот на
уреденост на градежното земјиште, се
пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став 1 и 2
од овој член.
За агро берзи, откупно дистрибутивни
центри или пазари, висината на
трошоците за уредување на градежното
земјиште, во зависност од степенот на
уреденост на градежното земјиште, се
пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина, согласно став 1 и 2 од
овој член.
За објекти од група на класи на намени
Г – производство, дистрибуција и
сервиси, висината на трошоците за
уредување на градежното земјиште
неможе да биде повисока од 30% од
висината на просечната нето плата во
Република Македонија за последната
година, помножена со коефициентите
опишани во член 13 став 1. точка 4 од
овој правилник.
Дефинирањето на поедини нивоа во
објектот во смисла на овој правилник
без оглед за која намена се користи е
според Правилникот за стандарди и
нормативи за проектирање на објекти.
Ако потпокривниот простор се изведува
во повеќе нивоа, надоместокот со
коефициент 0,2 се применува само за
последното ниво сметано оддолу нагоре.

Член 14
1. За доградба и надградба се плаќа
надомест за уредување на градежното
земјиште согласно коефициентите предвидени во чл.16, а во зависност од м²,
корисни површини кои се проектирани
за доградба и надградба.
Член 15
1. За реконструкција на објекти во постојниот габарит на објектот не се плаќа
надомест за уредување на градежното
земјиште.
2. За реконструкција на објекти – темелна
реконструкција со дислокација на објектот инвеститорите плаќаат надомест за
уредување на градежното земјиште 30%
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во однос предвидените коефициенти од
чл.13 на овој Правилник.
Член 16
1. За пренамена на објектите (станбени и
помошни) во деловни се наплатува еднократен надомест за уредување на градежното земјиште во висина што претставува разлика од претходно наплатениот надомест до полниот износ што
треба да се плати за намената што ќе ја
добие објектот или дел од објектот, а
средствата се неповратни.
2. Надоместокот за пренамена од деловен
во станбен простор не се наплатува.
Член 17
1. Не се плаќа надомест за уредување на
градежното земјиште при обнова на
објекти кои се порушени од пожари,
поплави и снегови и тоа само за градба
што одговара на првобитната состојба.
Член 18
1. Меѓусебните права и обврски за уредување на градежното земјиште врз
основа на стекната сопственост и
останата документација од надлежен
орган се утврдуваат со договор помеѓу
сопственикот на земјиштето и субјектот
надлежен за уредување на градежното
земјиште.
Член 19
1. Доколку при изградбата инвеститорите
отстапуваат од техничката документација и се здобија со нова станбена или
деловна површина должни се да платат
соодветна разлика утврдена со анекс
договор за уредување на градежното
земјиште за ново изградената површина
помножена со надоместокот во моментот на плаќањето по претходно добиена
уредна техничка документација од страна на надлежниот орган.
Член 20
1. Без добиена потврда од надлежниот
субјект дека се целосно измирени обврските за надоместокот за уредување на
градежното земјиште, инвеститорот не
може да добие дозвола за употреба на
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објектот и приклучоци на комуналната
инфраструктура.
V НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И
НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА
Член 21
1. Средствата за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на Општина
Битола се здружуваат на посебна сметка
и се користат за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште.
2. Трошоците за уредување на градежното
земјиште се утврдуваат согласно реалните трошоци направени за соодветните
степени на уреденост на градежното
земјиште со објектите согласно овој
правилник.
VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 22
1. Со денот на влегувањето во сила на овој
правилник, престанува да важи Правилникот за определување на обемот на
уредување и степенот на опремување на
градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, надоместокот и
начинот на здружување и насочување на
средствата за уредување на земјиштето
(„Сл.гласник на Општина Битола„
бр.5/11)
2. Правилникот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.07-12/46
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 прифаќање
учество на Општината Битола во Проектот
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„Поттикнување на акции за енергетска
ефикасност во пограничниот регион преку
трансфер на знаење за соларна енергија“
1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
учество на Општината Битола во Проектот
„Поттикнување на акции за енергетска
ефикасност во пограничниот регион преку
трансфер на знаење за соларна енергија“,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 08.05.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/45
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот
Општината Битола („Службен гласник
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот
Општината Битола на седницата оджана
08.05.2012 година, донесе

на
на
на
на

ОДЛУКА
за прифаќање учество на Општината
Битола во Проектот „Поттикнување на
акции за енергетска ефикасност во
пограничниот регион преку трансфер на
знаење за соларна енергија“
Член 1
Со оваа Одлука се прифаќа учеството на
Општината Битола во Проектот „Поттикнување на акции за енергетска ефикасност во
пограничниот регион преку трансфер на
знаење за соларна енергија“, во својство на
проект партнер.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-12/47
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р 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 доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на Планинарски
спортски клуб „Пелистер“ Битола
1. Ја објавувам Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на Планинарски спортски клуб
„Пелистер“ Битола, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 08.05.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-644/46
11.05.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 од Одлуката за
определување на критериуми за одредување
на финнсиска помош од Буџетот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 15/08) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 08.05.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
за доделување финансиска помош од
Буџетот на Општината Битола на
Планинарски спортски клуб „Пелистер“
Битола
Член 1
На
Планинарски
спортски
клуб
„Пелистер“ Битола, му се доделуваат
100.000 денари од Буџетот на Општината
Битола, за реализирање на програмски
активности.
Член 2
Се задолжува Планинарски спортски
клуб „Пелистер“ Битола да достави повратна информација за тоа кои активности се
финансирани од добиените средства.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-12/48
08.05.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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