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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
Извештајот за работата на Територијалната
противпожарна единица Битола за период
од 01.01. до 31.12.2012 г.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на Територијалната
противпожарна единица Битола за период од
01.01. до 31.12.2012 г., донесен на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на
01.07.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/1
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот
Општината Битола („Службен гласник
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот
Општината Битола на седницата одржана
01.07.2013 година, донесе

на
на
на
на

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
Територијалната противпожарна единица
Битола за период од 01.01. до 31.12.2012 г.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата
на Територијалната противпожарна единица
Битола за период од 01.01. до 31.12.2012
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-23/3
01.07.2013 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
Програмата за работа на Територијалната
противпожарна единица Битола за 2013
година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за работа на Територијалната
противпожарна единица Битола за 2013
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 01.07.2013
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/2
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 70 од Статутот
Општината Битола („Службен гласник
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот
Општината Битола на седницата одржана
01.07.2013 година, донесе

на
на
на
на

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за работа на
Територијалната противпожарна единица
Битола за 2013 година
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа
на Територијалната противпожарна единица
Битола за 2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-23/4
01.07.2013 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
Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2012 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион за 2012 година, донесен на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на
01.07.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/3
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
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Општината Битола на седницата одржана на
01.07.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2012
година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-23/5
01.07.2013 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54
од Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола” бр. 10/05),
донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување
Информацијата за состојбите, развојот и
унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012 год.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за состојбите, развојот и
унапредувањето на доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012 год.,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 01.07.2013
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/4
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

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

ВТОРНИК 02.07.2013

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Општината Битола на седницата одржана на
01.07.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за состојбите,
развојот и унапредувањето на доброволното
крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина Битола во 2012год.
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
состојбите, развојот и унапредувањето на
доброволното крводарителство заради задоволување на потребите од крв во Општина
Битола во 2012 год.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-23/6
01.07.2013 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 давање на
времено користење и управување на
училишната спортска сала на
ОСМУ „ д-р Јован Калаузи “ Битола
1. Ја објавувам Одлуката за давање на времено користење и управување на училишната
спортска сала на ОСМУ „д-р Јован Калаузи“
Битола, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 01.07.2013
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/5
02.07.2013 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) и
член 22 од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општината Битола” бр.10/05), а во
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врска со член 3 став 1 алинеа 14 од Договорот
за регулирање на меѓусебните односи при
изградба на училишна спортска сала бр. 081340/1 од 06.07.2010 година, склучен помеѓу
Министерството за образование и наука,
ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола и
Општината Битола, Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 01.07.2013
година, донесе
О Д Л У К А
за давање на времено користење и
управување на училишната спортска сала на
ОСМУ „д-р Јован Калаузи“ Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола му ја
дава училишната спортска сала во состав на
Општинското средно медицинско училиште
„Д-р Јован Калаузи“ во Битола на времено
користење и управување на ОСМУ„Д-р Јован
Калаузи“ од Битола.
Член 2
Училишната спорска сала се дава на
времено користење и управување од дваесет
години, без надоместок.
Член 3
Корисникот се обврзува дека ќе ја користи
училишната спортска сала наменски и
исклучително за училишен спорт и рекреација.
Тековното и инвестиционото одржување
ќе бидат на товар на ОСМУ „Д-р Јован
Калаузи “ Битола.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.07-23/7
01.07.2013 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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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за избор на
членови во Советот за јавно здравје за
подрачјето на Општината Битола

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за добивање
Информација за состојбата со воздухот на
подрачјето на Општината Битола

1. Го објавувам Решението за избор на
членови во Советот за јавно здравје за
подрачјето на Општината Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 01.07.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за добивање
Информација за состојбата со воздухот на
подрачјето на Општината Битола, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 01.07.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-825/6
02.07.2013 год.
Битола

Бр. 08-825/7
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 18 од Законот за јавно
здравје („Службен весник на РМ“ бр. 22/10),
член 70 од Статутот на Општината Битола
(,,Службен гласник на Општина Битола“ бр.
10/05), Советот на Општина Битола на
седницата одржана на 01.07.2013 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за избор на членови во Советот за јавно
здравје за подрачјето на Општината Битола
1. За членови во Советот за јавно здравје
за подрачјето на Општината Битола се
избираат: Соња Трпезановска, Олга Лозановска, Јулијана Силјановска, Снежана Стоилова
и Тони Коњановски.
2. Членовите на Советот од точка 1 од
Решението од редот на членовите избираат
претседател.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Битола’’.
Бр.07-23/8
01.07.2013 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

Врз основа на член 70 од Статутот
Општината Битола („Службен гласник
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот
Општината Битола на седницата одржана
01.07.2013 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за добивање Информација за состојбата со
воздухот на подрачјето на Општината Битола
1. Советот на Општината Битола бара од
Министерството за животна средина и
просторно планирање – Скопје и Центарот за
јавно здравје – Битола, во рок од пет дена да
достави Информација за состојбата со
воздухот на подрачјето на Општината Битола.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-23/9
01.07.2013 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54
од Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола” бр. 10/05),
донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
приоритет на проектот „Изградба на мост на
излез од село Рамна кон село Кажани како дел
од локален пат за поврзување на двете села“
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
приоритет на проектот „Изградба на мост на
излез од село Рамна кон село Кажани како дел
од локален пат за поврзување на двете села“,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 01.07.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/8
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општина Битол“ бр. 10/05), Советот на
Општина Битола на седницата одржана на
01.07.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување приоритет на проектот
„Изградба на мост на излез од село Рамна
кон село Кажани како дел од локален пат за
поврзување на двете села“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на
проектот ,,Изградба на мост на излез од село
Рамна кон село Кажани како дел од локален
пат за поврзување на двете села“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-23/10
01.07.2013 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 давање
согласност за намената на инвестицијата со
цел реализација на проектот „Изградба на
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мост на излез од село Рамна кон село
Кажани како дел од локален пат за
поврзување на двете села“
1. Ја објавувам Одлуката за давање
согласност за намената на инвестицијата со
цел реализација на проектот „Изградба на
мост на излез од село Рамна кон село Кажани
како дел од локален пат за поврзување на
двете села“, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
01.07.2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-825/9
02.07.2013 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот
на Општината Битола (,,Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општина Битола на седницата одржана на
01.07.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за намената на
инвестицијата со цел реализација на
проектот „Изградба на мост на излез од
село Рамна кон село Кажани како дел од
локален пат за поврзување на двете села“
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општината
Битола дава согласност за намената на
инвестицијата со цел реализација на проектот
,,Изградба на мост на излез од село Рамна кон
село Кажани како дел од локален пат за
поврзување на двете села“
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општина Битола’’.
Бр.07-23/11
01.07.2013 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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