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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
 за објавување Декларација за одржување 

на чесни, слободни и демократски 
парламентарни избори во Република 

Македонија 

1. Ја објавувам Декларација за одржу-
вање на чесни, слободни и демократски 
парламентарни избори во Република Маке-
донија., донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
09.05.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1026/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

Локална самоуправа („Службен весник на 
Р.Македонија“ 5/02) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
09.05.2011 година ја донесе  

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
за одржување на чесни, слободни и 

демократски парламентарни избори во 
Република Македонија 

Член 1 
Советот на Општината Битола ги поз-

дравува и потикнува напорите на домашни-
те и меѓународните институции како и 
политичките партии во Република Македо-
нија, односно претставниците на Европ-
ската унија, НАТО и САД, за одржување на 
чесни, слободни и демократски парламен-
тарни избори во Република Македонија. 

 
Член 2 

Претставниците на Единицата на 
локалната самоуправа Општина Битола, 
односно Градоначалникот, членовите на Со-
ветот, општинската aдминистрација и ло-
калните jавни претпријатија, ќе креираат 
позитивен амбиент во пресрет на парламен-
тарните избори и нема да ги злоупотребу-
ваат моќта, средствата и имотот на Оп-
штина Битола за сметка на партиски актив-
ности и цели. 

Носителите на функции кои ги избира 
или именува Собранието на Република Ма-
кедонија и Владата на Република Македо-
нија ќе создаваат позитивен амбиент во 
пресрет на парламентарните избори и нема 
да ги злоупотребат моќта, средствата и 
имотот на Република Македонија за сметка 
на партиските активности и цели на 
подрачјето на Општината Битола. 

Во периодот од денот на донесувањето 
на оваа декларација до формирањето на 
новата Влада на Република Македонија, да 
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се стопираат сите активности за нови, 
непродуктивни (партиски) вработувања во 
сите јавни установи и служби на подрачјето 
на Општината Битола, освен за оние 
работни места каде што можи да се наруши 
процесот за нормално функционирање на 
истите.  

 
Член 3 

Градоначалникот, членовите на Советот, 
претставници на општинската администра-
ција и раководителите на локалните јавни 
претпријатија да не ги злоупотребуваат 
постојните функции во тековната кампања 
доколку,по објавувањето на конечните 
листи бидат кандидирани за пратеници во 
Собранието на Република Македонија. 

 
Член 4 

Советот на Општина Битола ќе ги 
поттикне ангажманите на здруженијата на 
граѓани и поединци, со својот авторитет да 
влијаат врз амбиентот за спроведување 
избори според меѓународно пропишани 
стандарди. 

 
Член 5 

Оваа Декларација да се достави до сите 
Градоначалници и Совети на Општините од 
изборната единица бр.5, ЗЕЛС, до Владата 
на Република Македонија и до Претседа-
телот на Република Македонија. 

 
Член 6 

Декларацијата влегува во сила со денот 
на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-972/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.05.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

 

З А К Л У Ч О К 
 за објавување Одлука за измена и 

дополнување на Одлуката за утврдување 
и обележување места за истакнување 

изборни плакати за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија. 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за утврдување и 
обележување места за истакнување изборни 
плакати за избор на пратеници во Собра-
нието на Република Македонија, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.05.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1026/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 78 од Изборниот 

законик („Службен весник на РМ” бр.40/06 
и 44/2011), 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 09.05.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Одлуката за 
утврдување и обележување места за 

истакнување изборни плакати за избор на 
пратеници во Собранието на Република 

Македонија 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување и обележу-

вање места за истакнување изборни плакати 
за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија („Службен гласник 
на Општината Битола” бр. 10/06), во членот 
2 став 1 зборот „и десно“ се брише. 

– Во истиот член и став, точката 8 се 
брише. 
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Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Истакнувањето на изборните плакати 

за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија започнува од 
15.05.2011 година“. 

 
Член 3 

Во членот 6 точката од реченицата 
станува запирка и се додаваат зборовите: 
како и на столбови од светлосната сигна-
лизација – семафори“. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.07-972/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.05.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
 за објавување Одлука за измена и 

дополнување на Одлуката за начинот на 
користење на просториите во домовите на 

месните заедници за организирање 
предизборни собири од страна на 

организаторот на изборната кампања од 
подрачјето на Општината Битола. 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за начинот на 
користење на просториите во домовите на 
месните заедници за организирање предиз-
борни собири од страна на организаторот на 
изборната кампања од подрачјето на Оп-
штината Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
09.05.2011 година. 

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

 
Бр. 08-1026/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 82 од Изборниот 

законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.40/06 и 44/2011) и член 70 
од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05), Советот на Општината Битола, на 
седницата одржана на 09.05.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Одлуката за 
начинот на користење на просториите во 

домовите на месните заедници, за 
организирање предизборни собири од 
страна на организаторот на изборната 
кампања од подрачјето на Општината 

Битола 

Член 1 
Во Одлуката за начинот на користење на 

просториите во домовите на месните заед-
ници, за организирање предизборни собири 
од страна на организаторот на изборната 
кампања од подрачјето на Општината Бито-
ла („Службен гласник на Општината Би-
тола” бр.10/06), членот 6 се менува и гласи: 

„Користењето на просториите во мес-
ните заедници за одржување на предиз-
борните собири започнува од 15.05.2011 
година“. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.07-972/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.05.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

Буџет на Општина Битола 
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М. 

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 


