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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 Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал во 2012 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за
првиот квартал во 2012 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал во 2012 година
1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал во 2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општината Битола".
Бр.07-14/3
21.06.2012 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

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на тарифа на цени по зони, за
организирање на зонско паркирање

Врз основа на член 32 точка 2 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа ("Службен весник на
Р.М" бр 61/04 и 156/09) и член 70 од
Статутот на Општина Битола ("Службен
гласник на Општината Битола" број 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на ден 21.06.2012 година донесе

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на тарифа на цени по зони, за организирање
на зонско паркирање, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-942/1
25.06.2012 год.
Битола

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Кварталниот извештај за

Бр. 08-942/2
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. бр. о5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на
21.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање на зонско паркирање
Член 1
За сите предвидени паркинг места (улично и вонулично паркирање) по сообраќајната
студија се воведува ЗОНСКО паркирање во Прва, Втора и Трета зона.
Член 2
Цените за паркирање на патничките моторни возила во зонското паркирање се:
07-17 ч.
17-02 ч.
02-07 ч.

30 денари / 2 час
(Секој нареден час е поскап за 10 денари од претходниот, 40 ден. / 3-от час, 50ден/ 4-от час ...)
20 денари / 2 часа
слободно паркирање

Втора
зона

07-17 ч.
17-02 ч.
02-07 ч.

20 денари / 2 часа
10 денари / 2 часа
слободно паркирање

Трета
зона

07-17 ч.
17-07 ч.

20 денари / 3 часа
слободно паркирање

Прва
зона

За сите зони првите 15 минути се бесплатни во случај возилото да го наушти паркинг просторот до 15-тата минута.
ПОВЛАСТЕНО ПАРКИРАЊЕ
Станари од колективни
станбени заедници

Правно лице со седиште
во зоната и корисничко
право
(доказ од Центр. рег.)

Прва зона Втора зона Трета зона -

200ден.прво воз./300ден.второ воз. / за 1 месец
200ден.прво воз./300ден.второ воз. / за 1 месец
200ден.прво воз./300ден.второ воз. / за 1 месец

Прва зона Втора зона Трета зона -

6000 денари / 1 месец
4000 денари / 1 месец
2000 денари / 1 месец

ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ-КАРТА

Физичко лице

Прва зона Втора зона Трета зона -

3000 денари / 1 месец
2000 денари / 1 месец
1000 денари / 1 месец

Правно лице

Прва зона Втора зона Трета зона -

6000 денари / 1 месец
4000 денари / 1 месец
2000 денари / 1 месец

VIP ПАРКИНГ-КАРТА
Физичко лице

5000 денари / 1 месец / важи за сите зони

Правно лице

8000 денари / 1 месец / важи за сите зони

РЕЗЕРВИРАНО ПАРКИНГ-МЕСТО
Физичко и
правно лице

Прва зона Втора зона Трета зона -

60000 денари / 1 година
40000 денари / 1 година
15000 денари / 1 година

07-17 часот
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– Периодот на непријавено паркирање
може да биде максимум 1 час, за повеќе од
1 час ќе интервенира пајак службата, а
трошоците за нејзината интервенција се
утврдени во Одлуката донесена од Советот
на Општината Битола, а која е во согласност
со позитивните законски прописи.
– Користењето на јавните паркиралишта
во Недела и денови кои се прогласени за
неработни со закон е бесплатно.
– Претплатната карта за физички и
правни лица се издава со попуст од
минимум 10% за важност од 6 месеци и
минимум 20% за важност од 12 месеци;
– Право на повластено паркирање имаат
само станарите од колективните станбени
заедници и индивидуални куќи (кои немаат
решено паркирање во сопствените градежни
парцели) лоцирани во зоните. Паркирањето
важи за едно возило во зоната каде се наоѓа
станбениот објект, на паркинг простори кои
што ќе ги определи концесионерот но, не
подалеку од една улца од локацијата на
живеење. За секое наредно возило цената се
зголемува за 20%.
Дозволата за повластено паркирање ја
издава концесионерот по поднесено барање
од станарот–сопственик на возило, а по
претходно доставени докази за сопственост
или закуп на стан и доказ за сопственост на
возило (имотен лист или нотарски заверен
договор за закуп и важечка сообраќајна
дозвола на име на станарот).
Право на повластено паркирање имаат
само правни лица кои имаат деловно седиште и корисничко право во зоната и тоа, за
едно возило во зоната каде се наоѓа седиштето на место кое ќе го определи концесионерот но, не подалеку од една улица од
седиштето на правното лице. За секое
наредно возило цената се зголемува за 20%.
Дозволата за повластено паркирање за
правни лица ја издава концесионерот по
поднесено барање од правното лице, а по
претходно доставени докази за локација на
деловното седиште, доказ за корисничко
право и важечка сообраќајна дозвола на име
на правното лице.
Член 3
Од плаќање надомест за користење на
јавните паркиралишта во зонското парки-
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рање се ослободуваат лицата со инвалидитет со признато оштетување со дистрофија, дијализа, церебрална парализа, параплегија, детска парализа (полиомиелитис),
мултиплекс склероза и ампутација на рака
или нога со признато оштетување од 80%
предвидени во член 108 точка 8 од Законот
за јавните патишта („Сл. весник на РМ“ бр.
26/96, 40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и 31/06).
Дозволата за користење на јавните паркиралишта ја издава концесионерот бесплатно по поднесено барање од лицето со
инвалидитет, по претходно доставени докази за инвалидноста.
Обележаните службени возила – специјални возила на Брза помош, полиција и
противпожарна заштита се ослободуваат од
плаќање на услугите за користење на јавните паркиралишта.
Член 4
Паркирањето на автобуси, минибуси и
патнички комби возила е дозволено само на
паркингот кај спортската сала „Младост“.
Паркирањето на фургон–возила, товарни
возила, цистерни, влечни возови, влекачи,
приколки и полуприколки е дозволено само
на паркингот кај локалитетот „Тумбе Кафе“.
Цената за паркирање на паркиралиштата
од став 1 и 2 на овој член изнесува 40 денари / 2 часа, а за 24 часа/200 денари.
За товарни возила со приколка и полуприколка цената се зголемува за 50%.
Член 5
Отстранувањето на неправилно запрени
или паркирани возила на подрачјето на
Општина Битола ќе се врши со:
– поставување на механичко средство„лисици“ за блокирање на возилото, 1000
ден.;
– подигнување на возилото на повик на
трети лица ќе биде по цена согласно
Одлуката.
Член 6
Комуналната такса за користење на
простор за паркирање на моторни возила
согласно тарифниот бр. 8 од Одлуката за
утврдување на висината на комуналните
такси во Општина Битола ке биди вграден
во концесискиот надоместок.

СТР. 164 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 7
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.07-14/4
21.06.2012 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 Извештај за реализација на
Програмата за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Битола
за 2011 год.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување извештајот за реализација на Програмата за работа во областа на располагањето
со градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија на подрачјето на
Општина Битола за 2011 год. донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/3
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ број 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
ден 21.06.2012 година донесе
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ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за реализација на
Програмата за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Битола
за 2011 год.
1. СЕ усвојува извештајот за реализација
на Програмата за работа во областа на
располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Битола за 2011 год.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-14/5
21.06.2012 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 Програмата за работа во
областа на располагањето на градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Битола за 2012 г.
1. Ја објавувам Програмата за работа во
областа на располагањето на градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Битола за 2012 г., донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/4
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески
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Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ
бр.17/2011 од 11.02.2011), и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на ден 21.06.2012, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2012 г.
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на оваа Програма е располагањето и управувањето со градежото
земјиште сопственост на Република Македонија на територијата на Општина Битола
што од своја страна вклучува оттугување на
градежно земјиште со јавно наддавање и
непосредна спогодба, давање на земјиштето
на долготраен и краткотраерн закуп и размена на земјиштето.
За разлика од Програмата за работа во
областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на општина
Битола за 2011г која беше еден од законските услови општина Битола да ги
врши работите за располагањето со
градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија оваа Програма ги
третира териториите односно опфатите на
урбанистичките
планови
каде
што
земјиштето е во сопственост на Република
Македонија и каде што согласно Законот за
Градежно земјиште може да се оствари
промет на градежното земјише во рамки и
на начин определен со Законот за градежно
земјиште
Согласно Одлука за вршење на работите за располагање со градежното земјиште сопственост на Република Македонија за општина Битола на Владата на
Република Македонија бр.51-5137/1 од
28.09,2011г Општина Битола од 2011 ги
врши работите на располагањето со градежното земјиште остварува промет со
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градежното земјиште и приходи по тој
основ.
Просторен опфат
Со ова Програма се дефинира менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се
наоѓа на територијата на Општина Битола
дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време
на календарска 2012 година.
Во текот на годишната Програмата се
предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на
Република Македонија да бидат градежните
парцели што се наоѓаат на териториите на
ДУП за АРМ Четврт1, АРМ Четврт2 и
АРМ Четврт3 Битола донесен со Одлука
на Советот на општина Битола бр 07-1791/3
од 06.09.2011г
Урбанистички План вон Населено
место „Јужна Индустриска Зона Жабени„
општина Битола-измени и дополнувања
донесен со Одлука на Советот на општина
Битола бр.07-831/23 од 28.04.2011г
ДУП за Стамбена населба „Ушици 1
дел„ измени и дополнувања Битола
донесен со Одлука на Совет на општина
Битола бр.07-238/7 од 29.03.2000г.
ДУП за Урбана Четврт за локалитет
„Француски Гробишта Блок 1 Битола
донесен со Одлука на Совет на општина
Битола бр.07-06/12 од 15.03.2012г.
ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ„
Битола донесен со Одлука на Совет на
општина Битола бр.07-3289/3 од 16 11.2009г
Урбанистички План Вон Населено
Место за Туристичка населба Нижеполе
м.в. Чакал општина Битола донесен со
Одлука на Совет на општина Битола
Урбанистички План Вон Населено
Место за изградба на Винарии на дел од
КП.бр.558/1 КО Лисолај општина Битола
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донесен со Одлука на Совет на општина
Битола бр.07-2699/14 од 23.12.2010г.
Урбанистички План Вон Населено
Место за комерцијални и деловни намени
„Граничен премин Меџитлија„ КО
Породин Битола донесен со Одлука на
Совет на општина Битола бр.07-1221/14 од
30.06.2010г.
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Земјиштето во сопственост на Општина
Битола ќе се продава по цени утврдени во
Уредба за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за
спроведување на постапките за отуѓување и
давање под закуп што важат на денот на
продажбата.
Цели на Програмата

Поединечни нереализирани градежни
парцели сопственост на Република
Македонија што се во опфат на детални
урбанистички планови на територија на
општина Битола
Законски основ за изработка на
Програмата
Законски основ на програмата за
управување со градежното земјиште се:
Закон за локалната самоуправа („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/2002), Закон за градежно
земјиште („Сл.весник на РМ“ бр.17/2011 од
11.02.2011) и чл.70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр.10/2005) и Уредба за висината на цената
на градежното земјиште сопственост на
Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отугување и давање под закуп
ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и
АРМ Четврт 3 Битола
Урбанистички План вон населено место
Јужна Индустриска Зона ЖАБЕНИ измени
и дополнувања општина Битола
ДУП за Стамбена населба „Ушици 1
дел„ измени и дополнувања Битола
ДУП за УрбанаЧетврт за локалитет
„Француски Гробишта Блок 1 Битола
ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ
Битола
„Урбанистички План Вон Населено
Место за Туристичка населба Нижеполе
м.в. Чакал општина Битола
Урбанистички План Вон Населено
Место за изградба на Винарии на дел од
КП.бр.558/1 КО Лисолај општина Битола
Урбанистички План Вон Населено
Место за комерцијални и деловни намени
„Граничен премин Меџитлија„ КО Породин
Битола

Обезбедување на услови за социоекономски развој на општината преку
обезбедување просторни услови за развој
што ќе им овозможат на заинтересираните
правни и физички лица изградба на
сопствени простори за обавување на одредена дејност, а со тоа и да придонесат за
развојот на Општина Битола на начин што
ќе обезбедат вработување на невработени
лица и обезбедување на подобри услови за
живеење од една страна а од друга страна и
давање на можност за користење на расположивите ресурсии.
Динамика на реализацијата на
Програмата
Програмата за 2012 г. се планира да се
реализира во два турнуси.
Првиот турнус би го опфатил третото
тромесечие на 2012 г. и би ги опфатил
парцелите за отугување по пат на јавно
надавање што не се оттугиа согласно
Програмата од 2011 г. и градежни парцели
од оваа Програма.
Вториот турнус би го опфатил периодот
до донесувањето на Програмата за 2013 г. и
би ги опфатил парцелите кои што останале
слободни после јавното надавање во првиот
турнус и парцелите од оваа Програма.
Лица надлежни за реализацијата на
Програмата
За реализација на оваа Програма надлежна е Комисијата за спроведување на
постапките за јавно наддавање на градежно
земјиште сопственост на Република Македонија составена од седум лица од кои пет
се со овластување за располагање со градежното земјиште.
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Проценка на финансискиот прилив
по основ на реализација на
Програмата
Се очекува прилив на средства по Оваа
Програма
- од продажба на парцели за индивидуално
домување А1
1.220.000,00 ден
- од продажба на парцели за домување во
стамбени згради А2
23.000.000,00
- од продажба на парцели за трговски
центри
32.000.000,00 ден
- од продажба на парцели за државни
институции
5.250.000,00 ден
- од продажба на парцели за хотелски
комлекс
9.760.000,00 ден
- од продажба парцели за образование и
култура
350.000,00 ден
- од продажба на парцели за производство и
дистрибуција
21.350.000,00 ден
или

Вкупно:

92.885.000,00 ден

Проценка на финансиските средства
потребни за реализација на
Програмата
Потребни средства за реализација на
програмата односно само за огласување на
парцелите во јавните гласила без нивно
ракламирање изнесува:
1 000.000,00 ден
Преодни и завршни одредби
Програмата ја усвојува Советот на
општината.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и
се донесува.
За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општината.
Програмата влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола.
Бр.07-14/6
21.06.2012 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
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на
Изменување и дополнување на ГУП на
град Битола Урбана четврт ДОВЛЕЏИК
Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Изменување и дополнување
на ГУП на град Битола Урбана четврт
ДОВЛЕЏИК Општина Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/5
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 10 ,17,17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 21.06.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на
Изменување и дополнување на ГУП на
град Битола Урбана четврт ДОВЛЕЏИК
Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на
Изменување и дополнување на ГУП на град
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Битола Урбана четврт ДОВЛЕЏИК Општина Битола.
Границата на планскиот опфат се движи:
на север по осовина на ул. ,,Довлеџик“ на
исток по осовина на ул. ,,Васко Карангелевски“ на југ по осовина на ул. ,,Младински
бригади“ продолжува по осовина на планирани сообраќајници согласно ГУП се до
пресек со почетната точка осовина на ул.
,,Довлеџик“.
Опфатот на вака предложениот ГУП има
површина од приближно 10,00 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на Изменување и
дополнување на ГУП на град Битола Урбана четврт ДОВЛЕЏИК Општина Битола, ќе
го врши подносителот на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.07-14/7
21.06.2012 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 Дел од
ДУП за БЛОК А – ДОВЛЕЏИК кај Базените Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на Дел од ДУП за БЛОК А –
ДОВЛЕЏИК кај Базените - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 21.06.2012
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. 08-942/6
25.06.2012 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 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 21.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на Дел од
ДУП за БЛОК А – ДОВЛЕЏИК кај Базените Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на дел
од ДУП за БЛОК А –ДОВЛЕЏИК кај Базените - Општина Битола.
Границата на планскиот опфат се движи:
на север по осовина на р. Драгор, на исток
по граница на КП Бр. 6125 и КП Бр. 6114 до
пресек со осовина Бул. 1 ви Мај, на југ по
осовина на Бул. 1 ви Мај и на запад по
предвидена сообраќајница по ГУП на град
Битола се до почетна точка.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 2,5 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на дел од ДУП за БЛОК
А –ДОВЛЕЏИК кај Базените - 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.07-14/8
21.06.2012 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
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
Реонски СРЦ ,,Довлеџик“ Блок 1 Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за Реонски СРЦ
,,Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/7
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05) Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 21.06.2012
година, донесе
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Границата на планскиот опфат се движи:
на југоисток по осовина на ул. ,,Довлеџик“
до пресек со осовина на регулирано корито
на р. Курдерес, на исток по осовина на регулирано корито на р. Курдерес до пресек
со осовина на регулирано корито на р. Драгор, на север по осовина на регулирано корито на р. Драгор до пресек со осовина на
регулирано корито на р. Курдерес, продолжува кон запад по осовина на регулирано
корито на р. Курдерес со пресек со осовина
на ул. ,,Довлеџик каде е и почетната точка
на планскиот опфат.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 9,0 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за Реонски СРЦ
,,Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола ќе го
врши подносителот на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.07-14/9
21.06.2012 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

ОДЛУКА
За отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
Реонски СРЦ ,,Довлеџик“ Блок 1 Општина Битола

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.1 БЛОК 2 (измени
и дополнувања) – Општина Битола

Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за Реонски СРЦ ,,Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола.

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.1 БЛОК 2 (измени и
дополнувања) - Општина Битола, донесена
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на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/8
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 21.06.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.1 БЛОК 2 (измени
и дополнувања) – Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.1 БЛОК 2
(измени и дополнувања) - Општина Битола.
Границата на планскиот опфат се движи:
на југоисток, исток, југ и запад – по осовини на планирани сообраќајници согласно
ГУП и истиот се поклопува со наменската
зона по ГУП.
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.1 БЛОК 2 (измени и
дополнувања) - Општина Битола ќе го врши
подносителот на иницијативата.
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.07-14/10
21.06.2012 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
,,Комплекс на сервиси и мало стопанство –
ЗАПАД 1 дел БЛОК 1“ Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за ,,Комплекс на сервиси и мало стопанство – ЗАПАД 1 дел БЛОК
1“ – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/9
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 21.06.2012 година,
донесе
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ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
,,Комплекс на сервиси и мало стопанство –
ЗАПАД 1 дел БЛОК 1“ Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за ,,Комплекс на сервиси и мало стопанство
– ЗАПАД 1 дел БЛОК 1“ - Општина Битола.
Границата на овој плански опфат започнува од пресекот на улиците ,,Пат за Пелистер“ и Нова запад“ се движи по осовина на
ул. ,,Нова Запад“ до пресек со осовина на
регулирано корито на р. Драгор, продолжува по осовина на регулирано корито на р.
Драгор до пресек со осовина на ул. ,,Пат за
Охрид“ на мостот на р. Драгор, продолжува
по осовина на дел од ул. ,,Пат за Охрид, до
пресек со ул. ,,Пат за Пелистер“ потоа се
движи по осовина на ул. ,,Пат за Пелистер“
и завршува во почетната точка.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 8,7 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за ,,Комплекс
на сервиси и мало стопанство – ЗАПАД 1
дел БЛОК 1“ – Општина Битола, ќе го врши
подносителот на иницијативата.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.07-14/11
21.06.2012 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 Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 2 Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за НОВИ ГРАДСКИ
ГРОБИШТА БЛОК 2 - Општина Битола,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 21.06.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/10
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 11, 17, 17-а став 1 и 2
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2011) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 10/05) Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 21.06.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 2 Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 2 Општина Битола.
Границата на планскиот опфат е: на север се движи по граница на заштитен појас
во должина од 140 м, продолжува во јужен
правец по должина од 76 м, продолжува по
источен правец по должина од 36 м се до
пресечната точка со источната граница на
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постојните муслимански гробишта, на југ
по граница на наменска зона согласно ГУП
на град Битола, продолжува во северен правец до пресек со почетната точка на опфатот.
Опфатот на вака предложениот ДУП
има површина од приближно 4,00 ха.
Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за НОВИ
ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 2 - 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.07-14/12
21.06.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПОНЕДЕЛНИК 25.06.2012

2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/11
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за
просторно и урбанистичко планирањеПречистен текст („Сл. весник на РМ“ 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 21.06.2012
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од изработување
на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба на спортски
терени на КП Бр. 1736 м.в. Црна Река КО
Крклино – Општина Битола

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

Член 1
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска
документација за изградба на спортски
терени на КП Бр. 1736 м.в. Црна Река КО
Крклино – Општина Битола.
Опфатот на Локалната урбанистичка
планска документација изнесува 3,28 ха.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална
Урбанистичка Планска документација за
изградба на спортски терени на КП Бр.
1736 м.в. Црна Река КО Крклино –
Општина Битола

Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши
подносителот на иницијативата.

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
потреба од изработување на Локална
Урбанистичка Планска документација за
изградба на спортски терени на КП Бр. 1736
м.в. Црна Река КО Крклино – Општина
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
21.06.2012 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола”.
Бр.07-14/13
21.06.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПОНЕДЕЛНИК 25.06.2012
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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 донесување
на УПВНМ за изградба на туристичка
населба ,,Нижеполе“ м.в. Чакал –
Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на УПВНМ за изградба на туристичка
населба ,,Нижеполе“ м.в. Чакал – Општина
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/12
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање – Пречистен текст (“Сл. весник
на РМ” бр. 60/2011) и член 70 од Статутот
на Општина Битола (“Сл. гласник на Општина Битола бр. 10/05), Советот на Општина Битола на Седницата одржана на
21.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на УПВНМ за изградба на
туристичка населба ,,Нижеполе“ м.в.
Чакал – Општина Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на УПВНМ за изградба на туристичка
населба ,,Нижеполе“ м.в. Чакал –
Општина Битола.
Член 2
Границите на планскиот опфат се: на
север северна граница на КП Бр. 571,
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КП Бр. 572 и КП Бр. 569, на исток осовина
на крак од Р-506 Битола-Нижеполе туристичка населба Нижеполе, на југ водотек на
КП Бр. 737, односно јужна граница на КП
Бр. 587, КП Бр. 588, КП Бр. 739, КП Бр.
638/1, КП Бр. 641 и КП Бр. 642, на запад
западна граница на КП Бр. 640/1, КП Бр.
639/1, КП Бр. 639/2, КП Бр. 590, КП Бр.
528/2, КП Бр. 528/1, КП Бр. 581, дел од КП
Бр. 489, КП Бр. 576, КП Бр. 489 и западна
граница на КП Бр. 569
Опфатот на вака предложениот Блок
има површина од 15.31 ха.
Член 3
УПВНМ за изградба на туристичка
населба ,,Нижеполе“ м.в. Чакал – Општина
Битола се состои од текстуален и графички
дел кои се составен дел на ова Одлука.
Член 4
УПВНМ за изградба на туристичка
населба ,,Нижеполе“ м.в. Чакал – Општина
Битола, се заверува со потпис и печат од
донесителот на планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Битола”.
Бр.07-14/14
21.06.2012 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 донесување
на ДУП за ,,Станбена заедница Даме
Груев“ Блок 17 - Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
ДУП за ,,Станбена заедница Даме Груев“
Блок 17 - Битола, донесена на седницата на
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Советот на Општината Битола одржана на
21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/13
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Член 4
ДУП за Станбена заедница „Даме
Груев“ – Блок 17 – Битола“ се заверува со
потпис и печат од донесителот на планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Битола”.
Бр.07-14/15
21.06.2012 г.
Битола

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање – Пречистен текст („Сл. весник
на РМ” бр. 60/2011) и член 70 од Статутот
на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на Седницата одржана на
21.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на ДУП за „Станбена
заедница Даме Груев“ Блок 17 - Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на ДУП за Станбена заедница „Даме Груев“
– Блок 17 - Битола.
Член 2
Границата на овој ДУП започнува од
пресекот на улиците ,,Прилепска“ и ,,Гоце
Делчев“ се движи по осовина на ул.
,,Прилепска“ до пресек со осовина на ул.
,,Наум Наумовски Борче“ продолжува по
осовина на ул. ,,Наум Наумовски Борче“
(согласно ДУП за МЗ ,,Даме Груев-Блок 18)
до пресек со осовина на ул. ,,Ѓорче Петров“
продолжува по осовина на ул. ,,Ѓорче
Петров“ до пресек со ул. ,,Гоце Делчев“ се
движи по осовина на ул. ,,Гоце Делчев“ и
завршува во почетната точка.
Опфатот на вака предложениот План
има приближно површина од 3.7 ха.
Член 3
ДУП за Станбена заедница „Даме
Груев“ – Блок 17 – Битола, се состои од текстуален и графички дел кои се составен дел
на ова Одлука.
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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 донесување
на ДУП Индустриска зона „Блок Млекара“
- Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на ДУП Индустриска зона „Блок Млекара“ Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/14
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2
од Законот за просторно и урбанистичко
планирање – Пречистен текст („Сл. весник
на РМ” бр. 60/2011) и член 70 од Статутот
на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на
21.06.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
за донесување на ДУП Индустриска зона
,,Блок Млекара“ - Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на ДУП Индустриска зона ,,Блок Млекара“
– Битола.
Член 2
Границите на овој урбанистички план се
поклопуваат со границите на наменската
зоба дефинирана со ГУП на град Битола.
Опфатот на вака предложениот План
има приближно површина од 13.50 ха.
Член 3
ДУП Индустриска зона ,,Блок Млекара“,
– Битола, се состои од текстуален и графички дел кои се составен дел на ова Одлука.
Член 4
ДУП Индустриска зона ,,Блок Млекара“
– Битола се заверува со потпис и печат од
донесителот на планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Битола“.
Бр.07-14/16
21.06.2012 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
определување на населени места на
подрачјето на Општината Битола кои се
ослободени од плаќање на комунална
такса
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1. Ја објавувам Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за определување
на населени места на подрачјето на Општината Битола кои се ослободени од плаќање
на комунална такса, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/15
25.06.2012 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 6 став 1 точка 5 и 6 од
Законот за комунални такси („Сл.Весник на
РМ“ бр. 61/04, 64/05 и 92/07), и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 21.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
определување на населени места на
подрачјето на Општината Битола кои се
ослободени од плаќање на комунална
такса
Член 1
Во Одлуката за определување на
населени места на подрачјето на Општината
Битола кои се ослободени од плаќање на
комунална такса („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр.02/07), во членот 2
после редниот број 35 се додаваат редните
броеви 36. Кажани, 37. Ново Змирнево, 38.
Свињишта, 39. Старо Змирнево, и 40.
Црновец.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-14/17
21.06.2012 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

Член 2
Министерот за локална самоуправа ќе
склучи договор со Градоначалникот на
Општината Битола, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар, од
член 1 од оваа Одлука.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
на трајно користење на движна ствар на
Република Македонија без надоместок

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
на трајно користење на движна ствар на
Република Македонија без надоместок,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 21.06.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/16
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 05/02), член 22 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 1 од
Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Општината
Битола („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2012),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 21.06.2012 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на трајно користење на
движна ствар на Република Македонија
без надоместок
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола
прифаќа на трајно користење без надоместок движната ствар автобус со број на
шасија 890005724 Марка ТАМ, регистерски
број, ШТ-115-ИП, во вредност од 700.000
денари.

Бр.07-14/18
21.06.2012 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
разрешување и именување членови во
Управниот одбор на ЈП „Жабени“ Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување членови во Управниот
одбор на ЈП „Жабени“ Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/17
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“
бр. 05/02), член 11 став 1 точка 1 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. Весник на
РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07 и
83/09) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
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Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 21.06.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Управниот одбор на ЈП „Жабени“ Битола
1. Од Управниот одбор на ЈП „Жабени“
Битола се разрешуваат Зоран Соклевски,
Татјана Талевска и Владанка Велевски, а се
именуваат Јован Стефановски, од Битола,
ул. „Херцеговина“ бр. 12, ВСС електро
инж., Благојче Божиновски, од Битола, нас.
„Кланица“ бр. 15, ВСС драмски уметник и
Драган Димитровски, од Битола, ул.
„Климент Охридски“ бр. 19/15, ВСС дипл,
правник.
2. Примерок од решението да се достави
до именуваните и Јавното претпријатие.
3. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-14/19
21.06.2012 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
разрешување и именување членови во
Одборот за материјално–финансиското
работење во ЈП „Жабени“ Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување членови во Одборот
за материјално финансиското работење во
ЈП „Жабени“ Битола, донесено на седницата
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на Советот на Општината Битола одржана
на 21.06.2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-942/18
25.06.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“
бр. 05/02), член 11 став 1 точка 1 од Законот
за јавните претпријатија („Сл. Весник на
РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07 и
83/09) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 21.06.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Одборот за материјално–финансиското
работење во ЈП „Жабени“ Битола
1. Од Одборот за материјално-финансиското работење во ЈП „Жабени“ Битола се
разрешуваат Владислав Сотировски, Весна
Коруновска и Јосиф Балтовски, а се
именуваат Наташа Јовевска, од Битола, ул.
„Караорман“ бр. 7, ВСС дипл.економист,
Драган Талевски, од Битола, ул. „Климент
Охридски“ бр. 16-а, ВСС дипл.економист и
Драгољуб Димов, од Битола, ул. „Цар
Самоил“ бр. 138, ВСС дипл.економист.
2. Примерок од решението да се достави
до именуваните и Јавното претпријатие.
3. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.
гласник на Општината Битола“ .
Бр.07-14/20
21.06.2012 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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