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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
учество на Општината Битола во Проектот 

„Иновативни едукативни програми за 
јакнење на природните ресурси во 
прекуграничниот регион Пелагонија-
Лерин“ како партнер во Проектот 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
учество на Општината Битола во Проектот 
„Иновативни едукативни програми за јакне-
ње на природните ресурси во прекугра-
ничниот регион Пелагонија-Лерин“ како 
партнер во Проектот, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.05.2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-787/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата оджана на 
30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање учество на Општината 
Битола во Проектот „Иновативни 

едукативни програми за јакнење на 
природните ресурси во прекуграничниот 
регион Пелагонија-Лерин“ како партнер 

во Проектот 

Член 1 
Со оваа Одлука се прифаќа учеството на 

Општината Битола во Проектот „Инова-
тивни едукативни програми за јакнење на 
природните ресурси во прекуграничниот 
регион Пелагонија-Лерин“ како партнер во 
Проектот 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-13/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОЕУ „Јане 

Сандански“ Битола 
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1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.05.2012 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-787/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 39 од Законот за 

измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2012 
година, донесе 

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

Училишниот одбор на СОЕУ „Јане 
Сандански“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОЕУ „Јане 
Сандански“ Битола се разрешуваат Билјана 
Ѓоргиевска и Јасминка Тодоровска, а на 
нивно место се именуваат Борис Спиров-
ски, ВСС, ул. „Бистра“ бр. 29 и Марија 
Грујовска, ВСС, ул. „Прохор Пчински“ бр. 
16. 

 
2. Решението влегува во сила со денот 

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

 
Бр.07-13/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

разрешување и именување член во 
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент 

Охридски“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Училишниот 
одбор на ОУ „Св. Климент Охридски“ Би-
тола, донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.05.2012 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-787/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 124 од Законот за 

основното образование („Службен весник 
на РМ“ бр. 103/08) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент 

Охридски“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола се разрешува 
Кети Јосифовска, а на нејзино место се име-
нува Ирена Јовановска, ВСС јавна админи-
страција. 

 
2. Решението влегува во сила со денот 

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

 
Бр.07-13/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за  одобрување 
на приоритетен проект за село Породин со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Породин 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Породин со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за 
водоснабдување на селото Породин, донесе-
на на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Породин со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Породин 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
село Породин.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“. 

 
Бр.07-13/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Габалавци 

со кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Габалавци 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Габалавци со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за водо-
снабдување на селото Габалавци, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-787/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на 
Р.Македонија“ 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 
ден 30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Габалавци со кој ке се аплицира по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадна вода“ за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 

селото Габалавци 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Габалавци  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за корис-
тење на средствата од Проектот ,,Водоснаб-
дување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-13/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Острец со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Острец 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Острец со кој 
ќе се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за 
водоснабдување на селото Острец, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Острец со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Острец 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
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доводен цевковод за водоснабдување на 
село Острец.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за корис-
тење на средствата од Проектот „Водоснаб-
дување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“. 

 
Бр.07-13/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

на приоритетен проект за Водоводен 
систем Злокуќани (Бистрица, Олевени, 

Барешани и Населба Коле Канински) со кој 
ке се аплицира по Проектот 

„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 
цевковод за водоснабдување на 
Водоводен систем Злокуќани 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за Водоводен систем 
Злокуќани (Бистрица,Олевени,Барешани и 
Населба Коле Канински) со кој ке се 
аплицира по Проектот „Водоснабдување и 
одведување отпадна вода“ за Реконструк-

ција на доводен цевковод за водоснабду-
вање на Водоводен систем Злокуќани, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-787/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 30.05.201 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
Водоводен систем Злокуќани (Бистрица, 
Олевени, Барешани и Населба Коле 
Канински) со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
Водоводен систем Злокуќани 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
Водоводен систем Злокуќани. 

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
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средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“. 

 
Бр.07-13/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лавци со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Лавци  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лавци со кој 
ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за 
водоснабдување на селото Лавци, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Лавци со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Лавци  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Лавци.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за корис-
тење на средствата од Проектот „Водоснаб-
дување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-13/10               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Нижеполе 
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со кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Нижеполе 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Нижеполе со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за водо-
снабдување на селото Нижеполе, донесена 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 30.05.2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-787/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Нижеполе со кој ке се аплицира по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадна вода“ за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 

селото Нижеполе 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Нижеполе. 

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 

обезбедени со заем од Европската Инвес-
тициона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-13/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Канино со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Канино  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Канино со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за водо-
снабдување на селото Канино, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 11 т.4 и член 22 т.4 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник 
на Р. Македонија“ 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 
ден 30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Канино со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Канино  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Канино.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-13/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Велушина 

со кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Велушина 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Велушина со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водо-
снабдување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за 
водоснабдување на селото Велушина, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-787/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Велушина со кој ке се аплицира по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадна вода“ за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 

селото Велушина  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Велушина.  

Член 2 
Со овој проект ќе се аплицира за ко-

ристење на средствата од Проектот „Водо-
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снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“. 

 
Бр.07-13/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лопатица 

со кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Лопатица 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лопатица со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за во-
доснабдување на селото Лопатица, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 11 т.4 и член 22 т.4 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник 
на Р.Македонија“ 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 
ден 30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Лопатица со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Лопатица  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Лопатица.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвес-
тициона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина 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 
објавување во ,,Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-13/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 

на приоритетен проект за село Горно 
Српци со кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Горно Српци  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Горно Српци 
со кој ке се аплицира по Проектот „Водо-
снабдување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за во-
доснабдување на селото Горно Српци, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Горно Српци со кој ке се аплицира по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадна вода“ за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 

селото Горно Српци  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Горно Српци. 

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за корис-
тење на средствата од Проектот „Водоснаб-

дување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“. 

 
Бр.07-13/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лера со кој 

ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Лера  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лера со кој 
ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за 
водоснабдување на селото Лера, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 11 т.4 и член 22 т.4 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник 
на Р.Македонија“ 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 
ден 30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 

село Лера со кој ке се аплицира по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадна вода“ за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 

селото Лера  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Лера.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвес-
тициона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-13/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Рамна со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Рамна 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Рамна со кој 
ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за водо-
снабдување на селото Рамна, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р. Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 

село Рамна со кој ке се аплицира по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадна вода“ за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 

селото Рамна  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Рамна.  

Член 2 
Со овој проект ќе се аплицира за ко-

ристење на средствата од Проектот „Водо-
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снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвес-
тициона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-13/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Секирани 

со кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Секирани 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Секирани со 
кој ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за водо-
снабдување на селото Секирани, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 11 т.4 и член 22 т.4 
од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Секирани со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Секирани  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Секирани.  

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за ко-
ристење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-13/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 
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(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Доленци со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Доленци  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Доленци со 
кој ќе се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за водо-
снабдување на селото Доленци, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Доленци со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Доленци  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Доленци.  

 

Член 2 
Со овој проект ќе се аплицира за корис-

тење на средствата од Проектот „Водоснаб-
дување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инвести-
циона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-13/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Црнеец со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Црнеец  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Црнеец со 
кој ќе се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за 
Реконструкција на доводен цевковод за 
водоснабдување на селото Црнеец, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-787/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник 
на Р.Македонија“ 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 
ден 30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Црнеец со кој ке се аплицира по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Црнеец  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
доводен цевковод за водоснабдување на 
село Црнеец.  

 
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 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-13/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лисолај со 

кој ке се аплицира по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадна 
вода“ за Реконструкција на доводен 

цевковод за водоснабдување на селото 
Лисолај  

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на приоритетен проект за село Лисолај кој 
ке се аплицира по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадна вода“ за Ре-
конструкција на доводен цевковод за во-
доснабдување на селото Лисолај, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
весник на Р.Македонија“ 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 ден 30.05.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одобрување на приоритетен проект за 
село Лисолај со кој ке се аплицира по 

Проектот „ Водоснабдување и одведување 
отпадна вода“ за Реконструкција на 

доводен цевковод за водоснабдување на 
селото Лисолај  

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува инфра-

структурниот проект за Реконструкција на 
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доводен цевковод за водоснабдување на 
село Лисолај. 

 
Член 2 

Со овој проект ќе се аплицира за корис-
тење на средствата од Проектот „Водо-
снабдување и одведување на отпадни води“ 
обезбедени со заем од Европската Инве-
стициона Банка. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ги преземе сите дејствија 
во врска со аплицирање за користење на 
средствата обезбедени со заемот на Европ-
ската Инвестициона Банка. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-13/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
учество на Општината Битола во Проектот 

„Отпочнување на бизниси со креативни 
активности во областа на уметноста во 
грчко-македонскиот пограничен регион“ 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
учество на Општината Битола во Проектот 
„Отпочнување на бизниси со креативни 
активности во областа на уметноста во 
грчко-македонскиот пограничен регион“, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.05.2012 
година. 

 

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

 
Бр. 08-787/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата оджана на 
30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање учество на Општината 
Битола во Проектот „Отпочнување на 
бизниси со креативни активности во 

областа на уметноста во грчко-
македонскиот пограничен регион“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се прифаќа учеството на 

Општината Битола во Проектот „Отпочну-
вање на бизниси со креативни активности 
во областа на уметноста во грчко-маке-
донскиот пограничен регион“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-13/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
учество на Општината Битола во Проектот 

„Развој на медицински туризам во 
прекуграничниот регион – МЕДТУР“ 
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1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
учество на Општината Битола во Проектот 
„Развој на медицински туризам во преку-
граничниот регион – МЕДТУР“, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2012 година. 

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

 
Бр. 08-787/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.05.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата оджана на 
30.05.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање учество на Општината 

Битола во Проектот „Развој на медицински 
туризам во прекуграничниот регион – 

МЕДТУР“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се прифаќа учеството на 

Општината Битола во Проектот  
„Развој на медицински туризам во пре-

куграничниот регион – МЕДТУР“. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.07-13/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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