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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 Програмата за 

организирање и функционирање на 
зимска служба на подрачјето на Општина 
Битола за сезоната 2012/2013 година  

1. Ја објавувам Програмата за органи-
зирање и функционирање на зимска служба 
на подрачјето на Општина Битола за 
сезоната 2012/2013 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.10.2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1883/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за ло-

кална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
број 5/02“) и член 22 став 1 точка 11 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 30.10.2012 годи-
на, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за организирање и функционирање на 

зимска служба на подрачјето на Општина 
Битола за сезоната 2012/2013 година  

 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Со оваа Програма се предвидува орга-
низирање и функционирање на зимска 
служба на подрачјето на Општина Битола за 
сезоната 2012/2013 година  

Програмата има за цел да предвиди 
активности за ефикасно организирање и 
функционирање на зимската служба на 
Општина Битола преку: 
– одредување на обемот на работите и 

нивото на чистењето на снегот и голо-
мразицата од коловозните површини ; 

– дефинирање на работите и обврските на 
сите учесници одговорни за нејзината 
реализација; 

– определување на потребната механи-
зација, опрема, материјали и работна 
сила и 

– определување на потребните финан-
сиски средства. 
 
II. ОРГАНИЗАЦИОНА 
ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА 
СЛУЖБА И ОБВРСКИ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ 

Преку организационата поставеност се 
дефинира обемот на работите и задолже-
нијата на директните учесници вклучени во 
реализација на оваа Програма како и начи-
нот на нивното делување. 
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Координирањето на активностите во 
зимски услови го врши Координативно 
тело формирано од градоначалникот и сос-
тавено од представници на Комисијата за 
јавни комунални дејности на Советот на 
Општина Битола, јавната администрација на 
Општина Битола, Општински инспекторат, 
јавни претпријатија, УВР Битола и Дирек-
ција за заштита и спасување Битола. 

 
2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 
Ја усвојува оваа програма и исто така: 
- Обезбедува средства за реализација на 

програмата со нејзино усвојување. 
- Го контролира извршувањето на оваа 

програма, 
 
2.2. СЕКТОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ 
ДЕЈНОСТИ И УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ - 
Одделение за комунални дејности 
и уредување на градежното 
земјиште: 

 
– Ја организира Зимската служба; 
– Врши стручен надзор во извршувањето 

на Програмата; 
– Одлучува со претходна согласност на 

Градоначалникот за ангажирање на КЈП 
,,Нискоградба“ Битола и други органи-
зации согласно со закон; 

– Одлучува за вклучување на градежната 
механизација од градежните претприја-
тија врз основа на извештаите од КЈП 
Нискоградба Битола и другите избрани 
и ангажирани учесници во зимската 
служба; 

– Ги координира активноста на сите за-
должени субјекти во извршувањето на 
задачите од Програмата; 

– Преку средствата за јавно информирање, 
информира за работата на Зимската 
служба и обврските на учесниците; 

– Изготвува периодични извештаи и завр-
шен извештај и истите ги доставува до 
Комисијата за јавни комунални дејности 
на Советот на Општина Битола. 

2.3. КЈП „НИСКОГРАДБА“ Битола  
 

– Реализира дел од Програмата за функ-
ционирање на Зимската служба; 

– Склучува Договор со Републичкиот 
хидро-метереолошки завод за добивање 
на временски прогнози; 

– Организира редовни дежурства со пот-
ребна опрема и алат, резервни делови и 
стручен кадар за обезбедување исправ-
ност на сопствена механизација за деј-
ствување во Зимската служба; 

– Одговорните работници на дежурството 
вршат потребни контакти со сите одго-
ворни субјекти и даваат потребни ин-
формации на надлежните субјекти и 
граѓани; 

– Обезбедува скалдирање, растурање и 
вградување на сол, песок, ладен асфалт 
и други материјали; 

– Ги припрема возилата и машините и 
друга потребна механизација и ја дове-
дува во исправна состојба за дејству-
вање во зимски услови и врши тековно 
одржување; 

– Обезбедува потребни резервни делови за 
поправка на механизацијата; 

– Со специјални машини, опрема и ра-
ботна рака врши посипување на индус-
триска сол за отстранување на подмр-
знатицата од коловозните површини; 

– Ги оспособува канализацијата и сливни-
ците за прием на поголеми количини 
вода во зимски услови; 

– Врши крпење на евентуални дупки на 
коловозот на улиците по барање на на-
рачателот;  

– Секојдневно и редовно го информира 
организаторот-нарачателот за работата 
на зимската служба и надзорниот орган; 

– Води целосна документација за Зимска-
та служба; 

– Доставува месечен распоред на лица за 
дежурството со податоци за работна рака 
и механизацијата, најдоцна до 25-ти во 
тековниот месец до Општина Битола. 

2.4  ДРУГИ УЧЕСНИЦИ 
 

– Реализираат дел од Програмата за функ-
ционирање на Зимската служба; 
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– Склучуваат Договор со Републичкиот 
хидро-метереолошки завод за добивање 
на временски прогнози; 

– Организираат редовни дежурства со 
потребна опрема и алат, резервни дело-
ви и стручен кадар за обезбедување 
исправност на сопствена механизација 
за дејствување во Зимската служба; 

– Одговорните работници на дежурството 
вршат потребни контакти со сите 
одговорни субјекти и даваат потребни 
информации на надлежните субјекти и 
граѓани; 

– Обезбедуваат растурање и вградување 
на сол, песок и други материјали, 

– Ги припремаат возилата и машините и 
друга потребна механизација и ја дове-
дува во исправна состојба за дејству-
вање во зимски услови и врши тековно 
одржување; 

– Обезбедува потребни резервни делови за 
поправка на механизацијата; 

– Со специјални машини, опрема и ра-
ботна рака врши посипување на индус-
триска сол за отстранување на подмр-
знатицата од коловозните површини; 

– Води целосна документација за Зимска-
та служба; 

– Секојдневно и редовно го информира 
организаторот-нарачателот за работата 
на зимската служба, и надзорниот орган; 

– Доставува месечен распоред на лица за 
дежурството со податоци за работна 
рака и механизацијата, најдоцна до 25-
ти во тековниот месец до Општина 
Битола. 
 
2.5  ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 

За видот и обемот на вклучувањето на 
механизацијата на градежните претпри-
јатија одлучува и ја ангажира надлежното 
Координативно тело на Општина Би-
тола. Расчистувањето на снегот со оваа 
механизација се врши според плановите-
шемите за расчистување на сообраќајни-
ците во Општина Битола. 

Целокупната документација за учество 
на градежната оператива ја води КЈП Нис-
коградба, ангажираните фирми и координа-
тивното тело преку задолжените лица и тоа 
за присуство на механизацијата, времето на 

вклучување, реализираниот број на работни 
часови и квалитетот на извршените задачи. 

 
2.6 НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР 

– Надзорниот инженер ги врши следните 
работи: 

– Ја следи работата на извршителите на 
работите и за тоа изготвува комплетна 
документација, 

– Соработува со Органите и телата на Со-
ветот на Општината и другите, Дирек-
ција за заштита и спасување, Министер-
ството за внатршни работи на територи-
јата на Општина Битола и другите 
учесници, претпријатија, заедници и 
граѓани. 

– Дава налози за работа на фирмите на 
кои е отстапена работата, 

– Врши и други работи и работни задачи 
во врска со реализација на програмата. 
 
2.7 СВР БИТОЛА-ПОЛИЦИСКА 

СТАНИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО 
ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

– Го контролира и регулира сообраќајот 
во новонастанатата состојба на сообра-
ќајниците и секогаш ќе биде во непос-
редна врска со сите задолжени субјекти. 
Во исклучителни случаи кога е загрозе-
на безбедноста и нормалното одвивање 
на сообраќајот може да даде налог на 
КЈП Нискоградба и другите ангажирани 
учесници во спроведување на зимската 
служба за преземање на активности за 
оспособување на сообраќајниците или 
одделни делови (критични точки). Исто 
така врши отстранување на паркираните 
возила како би се овозможило чистење 
на улиците. 

2.8 ЈП „КОМУНАЛЕЦ“-Битола 

– Покрај своите редовни активности врши 
расчистување од снег на пристапите до 
контејнерите за смет и околу нив; 

– Ги расчистува пешачките зони, тротоа-
рите и пешачките пристапи до објектите 
кои се од витално значење, а се предви-
дени со оваа Програма, како и други 
јавни површини; 
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– Врши сечење и отстранување од коловоз 
на паднати дрва и гранки; 

– Го отстранува снегот и пристапните 
патеки во парковите и спомен обележ-
јата во Градот, патеките во гробиштата и 
други работи сврзани со зимската служ-
ба; 

– Обврските на ЈП „Комуналец“ Битола 
предвидени со оваа точка се покриваат 
од цената на ѓубретарината, освен 
потребите од индустриска сол;  

– Контрола врз работата на ЈП Комуналец 
Битола врши општинскиот комунален 
инспекторат. 
 
2.9 „ЕВН-ЕЛЕКТРО-БИТОЛА“ - 
Битола 

– Ги презема потребните мерки за чисте-
ње на снегот од надворешните електрич-
ни инсталации и објекти. 
 
2.10 „МАКЕДОНСКИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ 

 
– Ги превзема потребните мерки за чисте-

ње на снегот од надворешните ТТ уреди, 
инсталациите и телефонските говор-
ници. 
 
2.11 УПРАВА ЗА 
ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ 

– Ги доставува извештаите и прогнозите 
(дневни, тридневни, неделни и месечни) 
за временските услови до Општина Би-
тола, КЈП Нискоградба и другите анга-
жирани учесници во зимската служа. 
 
2.12 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ 

 
– Дирекцијата за заштита и спасување на 

Општина Битола е непосредно вклучена 
во работата на зимската служба, со тоа 
што ќе ја следи работата на зимската 
служба преку благовремено информи-
рање. 

– Во случај на појава на елементарни не-
погоди од поголеми размери на подрач-
јето на Општина Битола во зимскиот 
период, кои не ќе можат да се разршат 

со организираноста на зимската служба 
со оваа програма, Дирекцијата за 
заштита и спасување на Општина Би-
тола прогласува вонредна состојба и не-
посредно раководи со акциите за отстра-
нување на последиците. Во вакви случе-
ви трошоците ќе бидат на товар на Оп-
штина Битола или од други извори што 
ќе ги утврдат надлежните органи. 
 
2.13 Претпријатијата, заедниците и 

граѓаните чии отворени објекти и простори 
се користат од страна на граѓаните (паза-
риштата, гробиштата, железничките преми-
ни, бензински пумпи, паркиралишта и слич-
ни објекти) преземаат брзи ефикасни мерки 
за отстранување на снегот и голомразицата 
од овие објекти и простори. 

2.14 Претпријатијата, заедниците и 
граѓаните сопственици, односно корисни-
ци на деловни згради и деловни простории 
(Стоковни куќи, дуќани, продавници и 
слични објекти) преземаат мерки за чистење 
на снегот и голомразицата пред своите 
објекти. 

 
2.15 Граѓаните односно сопствени-

ците, станарите и закупувачите на стан-
бените објекти го чистат снегот и голомра-
зицата од тротоарите - патеките и приодите 
пред своите станбени згради. 
 

Исто така граѓаните го чистат снегот од 
покривите и терасите при што се води 
сметка за безбедноста на минувачите, 
надворешните инсталации и сообраќајот. 
Исчистениот снег се собира пред зградите 
на начин што обезбедува непречен 
сообраќај. 

 
2.16 Здружението на таксисти се грижи 

за чистење на локациите одредени за нивно 
паркирање. 

 
2.17 За сите оние кои нема да ги 

извршуваат потребните работи ќе се 
постапува според одлуката за јавна чистота. 
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III. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ 

Обемот и начинот на одржувањето на 
магистралните и собирните улици зависи 
од: 

 

– густината на населеноста на делови од 
градот; 

– фреквенцијата на луѓе и моторни возила, 
– видот и бројот на инфраструктурни об-

јекти,  
Коловозните површини предвидени за 

оспособување во зимски услови на ниво на 
Општина Битола изнесуваат околу 180 км и 
нивното расчистување се одвива по след-
ниот приоритет: 
– сообраќајници по кои се одвива јавен 

градски превоз со критични точки и 
пристапи кон објекти кои се од витално 
значење за Градот-Сообраќајници од 
прв приоритет заедно со Пристапи; 

– сообраќајници од посебно значење за 
функционирање на сообраќајот, стопан-
ските и други објекти во Градот и по-
широко на територијата на Општина 
Битола - Сообраќајници од втор прио-
ритет. 

– Локални патишта и сообраќајници 
низ населени места-рурални населби  
 
Посипувањето на голомразица со сол во 

услови кога нема снежни врнежи се врши 
по приоритет-сообраќајници од прв прио-
ритет, сообраќајници од втор приоритрет, 
на критичките точки-пристапи на сообраќај-
ниците и на локалните патишта на терито-
ријата на Општина Битола. 

Чистењето на снегот и мразот од ули-
ците во Стара чаршија и ул. „Маршал 
Тито“ во Битола ќе подразбира и одвоз. 

 
Чистењето на сообраќајниците и патиш-

тата кои не се предвидени во Оперативната 
програма ќе се врши само во исклучителни 
случаеви и со посебен налог на нарачателот, 
вклучително дел од локалниот пат Трново-
Магарево и пунктовите во селата Брусник и 
Лавци. 

 
 
 
 

IV. ДИНАМИКА И НИВО НА 
ОДРЖУВАЊЕ 

 
Одржувањето на магистралните и 

собирните улици во зимски услови се врши 
со ангажирање на: 
– механизација, 
– специјални машини и опрема, 
– работна сила и 
– средства ( сол, песок и ладен асфалт) 

Оспособувањето на коловозните повр-
шини се врши во зависност од временските 
услови и тоа: 
– состојба на присуство на голомразици и 

снежни врнежи до 12 см. (прва состојба 
на готовност) и 

– состојба на голомразица и снежни 
врнежи над 12 см.(втора состојба на 
готовност). 
 

Оспособувањето (расчистувањето) на 
коловозните површини во првата состојба 
на готовност го врши КЈП „Нискоградба“ и 
другите ангажирани фирми, а во втората 
состојба на готовност го врши КЈП 
„Нискоградба“ и другите ангажирани фир-
ми заедно со градежната оператива, соглас-
но договорените обврски. 

 
Во првата состојба на готовност КЈП 

„Нискоградба“ и другите ангажирани 
фирми со својата ангажирана механизација, 
работна сила и абразивни средства, врши 
оспособување на коловозни површини за 
сообраќај и тоа првенствено на сообраќај-
ници по кои се одвива јавен градски превоз, 
критични точки и витални објекти-прв 
приоритет, а потоа на другите сообраќај-
ници-втор приоритет во се според шемите 
на дејствување. Сообраќајниците од прв 
приоритет ќе бидат оспособени за функцио-
нирање на сообраќајот во зимски услови за 
5 (пет) часа, сметано од моментот на прес-
танувањето на снежните врнежи. Оспосо-
бувањето на останатите сообраќајници - 
втор приоритет ќе се врши по оспособува-
њето на сообраќајниците од прв приоритет. 
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А. ПРЕГЛЕД НА СООБРАЌАЈНИЦИ 
И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ОПФАТЕНИ 
СО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

 
 
1. Сообраќајници од прв приоритет: 

 
Ред 
број 

ИМЕ НА УЛИЦА 
Должина 

(м) 

1 
,,4ти Ноември“ од сали Мостот 
до ул.Солунска 

986 

2 
,,Прилепска и Владимир 
Назор“ од Г.Оризари до 
мостот на Сали 

4290 

3 
,,Иван Милутиновиќ“ и 
сообраќајницата олколу Домот 
на народно здравје 

1812 

4 

,,Бул.1-ви мај“ од безистен до 
бензиска пумпа лоцирана на 
м.в. Довлеџик и обратно, од 
десната страна до новиот мост 
на Безистен 

4950 

5 
,,Столарска“ од 
ул.,,И.Милутиновиќ“ до 
ул.,,Никола Тесла,, 

480 

6 

,,И.Л.Рибар“ од просторот 
околу ,,Транскоп“ со крак за 
Буковски гробишта до 
,,Партизанска,, 

2300 

7 
,,Никола Тесла“ од ,,Бул,1-ви 
Мај“ до Железничка станица 

1900 

8 
,,Борис Кидрич“ од ул.,,4-ти 
Ноември“ до ,,Маршал Тито,, 

620 

9 
,,Климент Охридски“ цела (со 
дел од ,,Ленинова“ од „Климен 
Охридски“ до ,,Маршал Тито,, 

900 

10 
,,Партизански“ од ,,4-ти 
Ноември“ до ,,Булевар на 
Социјалистичка револуција,, 

3800 

11 
,,Булевар Социјалистичка 
Револуција,, 

840 

12 
,,Васко Карангелевски“ од 
,,Бул.1-ви мај“ до спој со 
,,Ружа Делчева,, 

1200 

13 
,,Индустриска“ од ,,4-ти 
Ноември“ до ,,Жито Битола,, 

1800 

14 

“ Прогрес“ од ,,Индустриска“ 
кон ,,Битолатекс“ ф-ка за 
шеќер и ф-ка за Фрижидери до 
ул.,,Иво Лола Рибар,, 

1950 

15 
,,Кукуш“ од „Владимир 
Назор“ до преку „7ми Јули“ до 
Илинденска  

1150 

16 ,,Цар Самоил,, 1600 
17 ,,Пецо Божиновски,, 800 

18 

,,Видое Смилевски Бато“ од 
,,Владимир Бакарич“ до ,,ул. 
на Социјалистичка 
револуција,, 

620 

19 
,,Скоевска“ без краците што од 
неа се издвојуваат со дел од 
ул.,,Довлеџик,, 

1000 

20 
,,Пожаревачка“ од 
ул.,,В.С.Бато“ до ,,Скоевска,, 

550 

21 
,,Бул.1-ви Мај“ од ,,4-ти Ноем-
ври“ до пунктот (десна страна) 

1000 

22 

,,Маршал Тито“ од ,,Иво Лола 
Рибар“ до саат кулата со 
паркиралиштата кај Саат 
кулата и Домот на културата 

1309 

23 
,,Илија Ѓоконовски“ со дел од 
,,Прохор Пчински“ и ,,Срем,, 

400 

24 
,,Жикица Јовановиќ Шпанац“ 
од ул.,,Копанки“ до ,,4-ти 
Ноември,, 

300 

25 

Пристап за населба ,,Бадем 
Балари“ од ,,Бул.1-ви Мај“ 
преку ,,Драгорска“ до 
самопослугата на ул.,,Јорго 
Костовски,, 

500 

26 
,,Илинденска“ од бензинска 
пумпа до ,,Едвард Кардељ“  

930 

27 
,,Тошо Даскало“ од 
ул.,,Партизанска“ до 
ул.,,Ленинова,, 

450 

28 
“ Солунска“ до спојот со 
,,Леринска“ пред 3-та Реонска 
до ,,Климент Охридски,, 

600 

29 
“ Борисав Радосавлевич-Гоце“ 
од ,,Партизанска“ до 
ул.,,Јадранска,, 

400 

30 
,,Јадранска“ од “ Борисав 
Радосавлевич-Гоце“ до ОУ 
,,Климент Охридски,, 

500 

31 
,,Ружа Делчева“ од ,,Васко 
Карангелевски“ до ,,АСНОМ,, 

300 

32 
,,АСНОМ“ од ул.,,Ружа 
Делчева“ до ул.,,Партизанска,, 

400 

33 

Населба ,,Буковски Ливади“ 
од ,,Транскоп“ дел од 
ул.,,Буковски мост,“ дел од 
ул.,,Апостол Здравевски,, 

2080 

34 
,,Кумровец“ од ул.,,Апостол 
Здравевски“ до ул.,,Митре 
Врчковски,, 

500 

35 
,,Крстин Чулаковски“ од 
ул.,,Апостол Здравевски“ до 
ул.,,Панде Илковски,, 

650 

36 
,,Панде Илковски“ од 
ул.,,Кумровец“ до ул.,,Крстин 
Чулаковски,, 

500 
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37 
,,Кузман Јосифовски, од 
ул.,,Цар Самоил“ до ул.,,Стив 
Наумов,, 

500 

38 
,,Христијан Карпош“ од ул.“ 
Илинденска“ до ул.,,Сутјеска,, 

350 

39 
,,Мирче Ацев“ од ,,Бул.1-ви 
мај“ до ул.,,Титово Ужице,, 

340 

40 
,,Прохор Пчински“ од ул,,Иван 
Милутиновиќ“ до 
ул.,,Ж.Ј.Шпанац ,, 

220 

41 
,,Македонска“ од ул.,,Иван 
Милутиновиќ“ до ул.,,Прохор 
Пчински,, 

220 

42 
,,Едвард Кардељ“ од 
ул.,,Прилепска“ до 
ул.,,Илинденска,, 

300 

43 
,,Стив Наумов“ од ул.,,Цар 
Самоил“ до ул.,,Кузман 
Јосифовски,, 

900 

44 
,,Борка Левата“ од ул.,,Цар 
Самоил“ до ,,Бул.1-ви Мај,, 

180 

45 
,,Ѓуро Ѓакович“ од ул.,,Никола 
Тесла“ до ул.,,Борис Кидриќ,, 

640 

46 
,,Охридска“ од ,,Васко 
Карангелевски“ до ул.,,Цар 
Самоил,, 

1400 

47 
,,11-ти Октомври“ и ,,Кирил и 
Методиј“ до ,,Ленинова,, 

450 

48 ,,Железничка“ 1100 

49 
„Рузвелтова“ од Широк сокак 
до ул.„Столарска“ 

170 

 Вкупно: 51.130,00м
 
 
2. Пристапи: 
 

1 
До училиште ,,Климент 
Охридски“ од ул.,,Партизанска“  

250 

2 

До детска градинка на 
ул.,,Мирка Гинова“ од 
ул.,,Партизанска“ по 
ул.,,М.Андоновски,, 

250 

3 
До дом на пензионери од 
ул.,,Васко Карангелевски,, 

200 

4 
До ОУ ,,Елпида Караманди“ од 
ул.,,Васко Карангелевски по 
,,Младински Бригади,, 

150 

5 
До ОУ ,,Стив Наумов“ од 
ул.,,Пецо Божиновски,, 

100 

6 
До детска градинка на ул.,,Север 
–Југ,,- источен крак 

100 

7 

До ОУ ,,Ѓорги Сугарев“ од 
..Шехерезада“ по ул.,,Јане 
Сандански“ до ул.,,Димитар 
Влахов,, 

300 

8 
До ОУ ,,Тодор Ангелевски“ од 
,,И.Милутиновиќ“ по ,,Едвард 
Кардељ,, 

250 

9 
До ОУ ,,Даме Груев“ од 
,,Прилепска“ по ул.,,Гоце 
Делчев,, 

100 

10
До студенски дом од 
,,Партизанска“ по 
ул.,,Студентска ,, 

350 

11
До бензинска пумпа од 
,,Партизанска“ по ул.,,Стрчин,, 

450 

12 До Нови гробишта 800 

13
До градинка пред бирото за 
вработување од ,,Прилепска“ по 
ул.,,Н.Н.Борче,, 

150 

14 Новачки пат до индустриски пат 800 
 Вкупно: 4.250,00м

 

3. Сообраќајници од втор приоритет 

1 
“ Наум Наумовски Борче“ од 
ул.,,Прилепска“ до 
ул.,,Илинденска,, 

950 

2 
,,Илинденска“ од ,,Мирче Ацев“ 
до ,,Едвард Кардељ,, 

900 

3 
,,Дебарска“ од ,,Димитар 
Влахов“ до ул.,,Јајце,, 

550 

4 
,,Димитар Влахов“ од 
ул.,,Едвард Кардељ“ до 
ул.,,Бул.1-ви Мај,, 

920 

5 
,,Бул.1-ви Мај“ од мостот кај 
Сали до сточното пазариште 
(лева страна) 

1100 

6 
,,Даме Груев“ од Сали мостот 
до ул.,,Гоце Делчев,, 

550 

7 
,,Гоце Делчев“ од ОУ ,,Даме 
Груев“ до ул.,,Даме Груев,, 

400 

8 
,,Караџова“ со дел од 
,„Брегалничка“ до ул.,,Гоце 
Делчев,, 

400 

9 
,,Стив Наумов“ од ул.,,Кузман 
Јосифовски“ до ул.,,Климент 
Охридски,, 

220 

10
,,Ленинова“ од ,,Климент 
Охридски“ до ,,Стевче Патако,, 

200 

11
,,Стевче Патако“ од ,,Ленинова“ 
до ,,Стив Наумов“, „Орде 
Чопела“ 

330 

12
,,Солунска“ од ,,4-ти Ноември“ 
до ,,Климент Охридски“ и од 
,,Леринска“ до ,,Ѓорги Наумов,, 

2700 

13
Кружна сообраќајница до 
населба Ушици 3 (Стрелиште) 

1200 

14
,,Бул.1-ви Мај“ од ,,Столарска“ 
до ул.,,Никола Тесла,, 

200 
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15 
,,Цане Василев“ од 
ул.,,И.Милутиновиќ“ до ул. 
,,Едвард Кардељ,, 

320 

16 

,,Алексо Наневски“ 
заокружувајќи го кругот од 
ул.,,Јонче Мурџевски“ преку 
,,Трајче Стефановски“ , ,,Алексо 
Наневски“ се до 
ул.,,Б.Радосавлевиќ,, 

1120 

17 
,,Тодор Паница“ и ,,Народни 
Херои“ до АСНОМ 

850 

18 
,,Јорго Костовски“ до ..Кирил 
Пејчиновски,, 

500 

19 

,,Илинденска“ од ул.,,Мирче 
Ацев“ по ул.,,Кирил 
Пејчиновиќ“ преку 
ул.,,Трескавец“ до Црн мост на 
,,Бул.1-ви Мај“ и сите други 
краци 

680 

20 
ул.„Борка Талев“од 
ул.„Димитар Влахов“ до 
ул.„Мирче Ацев“  

300 

 Вкупно: 14.310,00м

+ 

Селата: Долно Оризари, 
Карамани, Трн, Крклино, 
Лавци, Брусник, Братин Дол, 
Поешево, Дихово, Ореово и 
Филтер станица 

 

 
4. Локални патишта до следни рурал-
ни населени места: 

 

1 

Бистрица, Кравари, Оптичари, 
Егри, Крстоар, Олевени, 
Барешани, Канино, Велушина, 
Острец, Кишава, Граешница, 
Лажец, Жабени, Породин, 
Драгош, Меџитлија и 
Кременица. 

70.000,00 м

2 

Цапари, Ротино, Кажани, 
Доленци, Лера, Ротино, 
г.Српци, Рамна, Ѓавато и 
Маловишта 

27.000,00 м

3 

Кукуречани, Цнобуки, 
Лосолај, Дагожани, Лопатица, 
Змирнево, Секирани, 
Габалавци, Црнеец 
 

16.000,00 м

 Вкупно: 113.000,00м
 
 
 
 
 

Б. МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, 
МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА СИЛА ВО 
ПРВАТА СОСТОЈБА НА ГОТОВНОСТ 

 
1. За Битола и блиски населени места 
 

 
Ред.
број

Име на возило 
или машина 

Број 
на 

машини 
Работници

1 
Камион со 
посипувач и плуг 

3 3 

2 Бобкет 763 1 / 
3 Бобкет 863 1 / 
4 ЈЦБ со нож  2 2 
5 Утоварач со нож  1 1 

6 
Трактор со нож и 
синџир 

1 1 

7 
Трактор со 
посипувач 

2 / 

 Вкупно: 11 7 

2. За Бистрица, Кравари, Оптичари. 
Егри, Крстоар, Олевени, Бареша-
ни, Канино, Велушина, Острец, Ки-
шава, Граешница, Лажец, Жабени, 
Породин Драгош, Меџитлија и 
Кременица 

Ред.
број

Име на возило 
или машина 

Број 
на 

машини 
Работници 

1 
Камион со нож и 
соларка 

1 1 

2 ЈЦБ со нож  1 1 

3 
Трактор со нож и 
посипувач 

1 / 

4 
Трактор со нож и 
посипувач 

1 / 

 Вкупно: 4 2 
 

3. За Цапари, Ротино, Кажани, 
Доленци, Лера, Ротино, Г. Српци, 
Рамна, Ѓавато и Малоишта. 

 

Реден
број 

Име на возило 
или машина 

Број 
на 

машини 
Работници

1 
Камион со нож 
и соларка 

1 1 

2 ЈЦБ со нож  1 1 

3 
Трактор со нож 
и посипувач 

1 / 

 Вкупно: 3 2 
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4. За Кукуречани, Црно Буки, Лисолај, 
Драгожани, Лопатица, Змирнево, 
Секирани, Габалавци, Црнеец. 
 

Реден 
број 

Име на возило 
или машина 

Број 
на 

машини 
Работници

1 
Трактор со нож 

и посипувач 
1 / 

2 ЈЦБ со нож  1 1 

 Вкупно: 2 1 

 Се вкупно: 18 12 
 

СПОРЕД ПОТРЕБА 
 

Ред. 
број 

Име на возило 
или машина 

Број 
на 

машини 
Работници

1 Камион со плуг 1 1 

2 
Трактор со 
приколка 

2 
4 за утовар 
на снег и 
мраз 

3 Камион 1 / 

4 Тамче 1 
2 за утовар 
на снег и 
мраз 

5 Грејдер 1 1 
6 Багер 1 1 
7 Пајак возило 1 1 

8 
Бобкет со 

утоварна корпа 
1 / 

 Вкупно: 9 10 

Напомена: Цената на возило-пајак (ден/час) ќе се 
утврди со решение од Комисија на јавни набавки на 
Општина Битола на претходно доставена 
калкулација од КЈП ,,Комуналец“ Битола 

  
В. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕЗОНА 2012/2013 

 
Реден
број 

Материјали мерка Количина 

1 Индустриска сол Т 400,00 
2 Песок-ризла м³ 400,00 

3 
Ладна асфалтна 
маса 

Т 50,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
 
1. МАТЕРИЈАЛИ 
 
Индустриска сол т 400,00       4.845,55     1.938.220,80   

Песок-ризла м³ 400,00       554,60       221.840,00      

Ладна асф.маса т 50,00         12.980,00   649.000,00      

Вкупно: 2.809.060,80    
 

2. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 
 

Ефективна работа на возила 4.148.571,00         

Маш. и возила во приправност 3.897.142,60         

Вкупно: 8.045.713,60          
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
1 МАТЕРИЈАЛИ 2.809.060,80      
2 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 8.045.713,60      

Вкупно: 10.854.774,40     
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Во втората состојба на готовност КЈП 
Нискоградба и другите ангажирани фирми 
заедно со градежната оператива врши оспо-
собување на коловозните површини и тоа: 
– за сообраќајници од прв приоритет за 

6(шест) часа сметано од моментот на 
престанување на снежните врнежи; 

– останатите сообраќајници - втор приори-
тет ќе се оспособуваат веднаш по извр-
шеното оспособување на сообраќајни-
ците од прв приоритет. 
 
Во втората состојба на готовност се 

ангажира предвидената механизација СПО-
РЕД ПОТРЕБА и работна рака на КЈП 
Нискоградба и другите ангажирани фирми 
и градежната оператива и тоа: 

 
Во случај на зголемена потреба ќе се ан-

гажира и дополнителна градежна оператива. 
 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Програмата влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 07-27/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско техничко училиште 

„Ѓорги Наумов“ Битола во учебната 
2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на Средното 
општинско техничко училиште „Ѓорги Нау-
мов“ Битола во учебната 2011/12 година, 
донесен на седницата на Советот на 

Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1883/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско техничко училиште 

„Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 
2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско техничко учи-
лиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 
2011/12 година, предложен од Училишниот 
одбор на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на 
Средното општинско техничко училиште 

„Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 
2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на Средното 
општинско техничко училиште „Ѓорги 
Наумов“ Битола за учебната 2012/13 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1883/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 

Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 

2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2012/13 
година, предложена од Училишниот одбор 
на Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување  Извештајот за работата на 
Средното општинско економско училиште 

„Јане Сандански“ Битола за учебната 
2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на Средното 
општинско економско училиште „Јане 
Сандански“ Битола за учебната 2011/12 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1883/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010, а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско економско училиште 

„Јане Сандански“ Битола за учебната 
2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско економско 
училиште „Јане Сандански“ Битола за учеб-
ната 2011/12 година, предложен од Учи-
лишниот одбор на Средното општинско 
економско училиште „Јане Сандански“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на 
Средното општинско економско училиште 

„Јане Сандански“ Битола за учебната 
2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на Средното 
општинско економско училиште „Јане Сан-
дански“ Битола за учебната 2012/13 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 

Средното општинско економско училиште 
„Јане Сандански“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско економско учи-
лиште „Јане Сандански“ Битола во учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на Средното општинско економ-
ско училиште „Јане Сандански“ Битола. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско училиште Гимназија 

„Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 
2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на Средното 
општинско училиште Гимназија „Јосип 
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Броз Тито“ Битола за учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско училиште Гимназија 

„Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 
2011/12 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско училиште 
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на Средното општинско 
училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на 
Средното општинско училиште Гимназија 

„Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 
2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на Средното 
општинско училиште Гимназија „Јосип 
Броз Тито“ Битола за учебната 2012/13 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 

Средното општинско училиште Гимназија 
„Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 

2012/13 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско училиште Гимна-
зија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на Средното општинско 
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училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување  Извештајот за работата на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола за учебната 2011/12 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Заклучокот за усвојување Извештајот 
за работата на Средното општинско учи-
лиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 
2011/12 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 

Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола за учебната 2011/12 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско училиште 
„Таки Даскало“ Битола за учебната 2011/12 
година, предложен од Училишниот одбор 
на Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на 
Средното општинско училиште „Таки 

Даскало“ Битола за учебната  
2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на Средното 
општинско училиште „Таки Даскало“ Би-
тола за учебната 2012/13 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола за учебната 2012/13 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола за учебната 2012/13 
година, предложена од Училишниот одбор 
на Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување  Извештајот за работата на 
Средното општинско земјоделско 

училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
учебната 2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Заклучокот за усвојување Извештајот 
за работата на Средното општинско земјо-
делско училиште „Кузман Шапкарев“ 

Битола за учебната 2011/12 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 

учебната 2011/12 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на Средното општинско 
земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување  Годишната програма на 
Средното општинско земјоделско 

училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на Средното 
општинско земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев“ Битола за учебната 2012/13 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 
Средното општинско земјоделско 

училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско земјоделско учи-
лиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учеб-
ната 2012/13 година, предложена од Учи-
лишниот одбор на Средното општинско 
земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на 
Средното општинско медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
учебната 2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на Средното 
општинско медицинско училиште „Д-р 
Јован Калаузи“ Битола за учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 

учебната 2011/12 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на Средното општинско 
медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на 
Средното општинско медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на Средното 
општинско медицинско училиште „Д-р 
Јован Калаузи“ Битола за учебната 2012/13 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 
Средното општинско медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
учебната 2012/13 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско медицинско учи-
лиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
учебната 2012/13 година, предложена од 
Училишниот одбор на Средното општинско 
медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани во 

учебната 2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Алек-
сандар Турунџев“ с. Кукуречани во учеб-
ната 2011/12 година, донесен на седницата 
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на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани 

во учебната 2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Александар Турунџев“ с. Куку-
речани во учебната 2011/12 година, пред-
ложен од Училишниот одбор на ОУ „Алек-
сандар Турунџев“ с. Кукуречани. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречаниво 

учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Алек-
сандар Турунџев“ с. Кукуречани во учеб-
ната 2012/13 година, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Зако-
нот за основното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани во 

учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуре-
чани во учебната 2012/13 година, предло-
жена од Училишниот одбор на ОУ „Алек-
сандар Турунџев“ с. Кукуречани. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Кирил и Методиј“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Кирил 
и Методиј“ Битола во учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Ме-
тодиј“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Кирил и Методиј“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Кирил и 
Методиј“ Битола во учебната 2012/13 годи-
на, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на ОУ 

„Кирил и Методиј“ Битола во учебната 
2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во 
учебната 2012/13 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Кирил и 
Методиј“ Битола. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Даме Груев“ Битола во учебната 2011/12 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Даме 
Груев“ Битола во учебната 2011/12 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Зако-
нот за основното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учеб-
ната 2011/12 година, предложен од Учи-
лишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Даме Груев“ Битола во учебната 2012/13 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Даме 
Груев“ Битола во учебната 2012/13 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на  
ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 

учебната 2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола во учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 

член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 
учебната 2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Елпида Караманди“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола во учебната 2012/13 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 
учебната 2012/13 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Елпида Кара-
манди“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Стив Наумов“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Стив 
Наумов“ Битола во учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

 

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

 
Бр. 08-1883/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на  
ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 

2012/13 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Стив 
Наумов“ Битола во учебната 2012/13 годи-
на, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на ОУ 

„Стив Наумов“ Битола во учебната 
2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на  
ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Гоце 
Делчев“ Битола во учебната 2011/12 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учеб-
ната 2011/12 година, предложен од Учи-
лишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 



 –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 02.11.2012 

 

СТР. 384

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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Гоце Делчев“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Гоце 
Делчев“ Битола во учебната 2012/13 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ Битола. 

 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 

2011/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Ѓорги 
Сугарев“ Битола во учебната 2011/12 годи-
на, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 

2011/12 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа-
та на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Ѓорги 
Сугарев“ Битола во учебната 2012/13 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 

седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на  
ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Коле 
Канински“ Битола во учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Зако-
нот за основното образование („Службен 
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весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Коле Канински“ Битола во 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Коле Канински“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Коле 
Канински“ Битола во учебната 2012/13 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот 
за основното образование („Службен весник 
на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 

2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 
2012/13 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр. 07-27/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во 

учебната 2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Крсте 
Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 
2011/12 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

Бр. 08-1883/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица 

во учебната 2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ 
с.Бистрица во учебната 2011/12 година, 
предложен од Училишниот одбор на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во 

учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Крсте 
Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 
2012/13 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

 

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

 
Бр. 08-1883/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во 

учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бис-
трица во учебната 2012/13 година, предло-
жена од Училишниот одбор на ОУ „Крсте 
Петков-Мисирков“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Св. Климент Охридски“ Битола во 

учебната 2011/12 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола во учебната 
2011/12 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во 

учебната 2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа-
та на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола 
во учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на ОУ 
„Св. Климент Охридски“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола во учебната 
2012/13 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во 
учебната 2012/13 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на  
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 

учебната 2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Извештајот за работата на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола во учебната 
2011/12 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 

учебната 2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола 
во учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола. 

 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на  
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола во учебната 
2012/13 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-1883/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 
учебната 2012/13 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 

2011/12 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работата на ОУ „Тодор 
Ангелевски“ Битола во учебната 2011/12 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Зако-
нот за основното образование („Службен 

весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 
учебната 2011/12 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа-
та на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 
учебната 2011/12 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Тодор Анге-
левски“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на  
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишната програма на ОУ „Тодор 
Ангелевски“ Битола во учебната 2012/13 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.10.2012 
година. 

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

 
Бр. 08-1883/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од За-
конот за основното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на  
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 

учебната 2012/13 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 
учебната 2012/13 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Тодор Анге-
левски“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Заклучокот за 

неприфаќање Иницијативата доставена од 
Советничките групи на Либерално-демо-

кратската партија и ВМРО – Народна 
партија 

1. Го објавувам Заклучокот за непри-
фаќање Иницијативата доставена од Совет-
ничките групи на Либерално-демократската 
партија и ВМРО – Народна партија, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.10.2012 година. 

 

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

 
Бр. 08-1883/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.10.2012 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за неприфаќање Иницијативата доставена 
од Советничките групи на Либерално-

демократската партија и ВМРО – Народна 
партија 

1. НЕ СЕ ПРИФАЌА Иницијативата 
доставена од советничките групи на Ли-
берално-демократската партија и ВМРО-
Народна партија за покренување на 
постапка за воведување на субвенции од 
страна на Општината Битола, за нама-
лување на сметките за ѓубретарина за 50% 
што се наплаќаат од страна на ЈП „Кому-
налец“ Битола, за сите пензионери што 
живеат сами. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 

започнување на постапка за доделување 
на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за изградба на 
затворен олимписки базен во Битола 
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1. Ја објавувам Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на договор за 
воспоставувањена јавно приватно парт-
нерство за изградба на затворен олимписки 
базен во Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член член 22, став 1 и 

точка 4 и член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) 
и член 17 и 18 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Сл. весник на 
РМ“ бр. 6/12 ), Советот на општина Битола 
на седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
за започнување на постапка за 
доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно 
партнерство за изградба на затворен 

олимписки базен во Битола 

Член 1 
 Со оваа одлука Општина Битола започ-

нува постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за изграба на затворен олимписки 
базен во Битола, (во натамошниот текст: 
Договор за ЈПП). 

Општина Битола смета дека има потреба 
од реализација на проект за изградба на 
затворен олимписки базен во Битола. Во 
моментов на територија на Општина Битола 
функционира отворен олимписки базен кај 
градското шеталиште и затворен базен во 
хотелот Епинал. Отворениот олимписки 
базен финкционира само во летен период а 
затворениот е со мал капацитет. Овие капаци-
тети не ги задоволуваат потребите на 
граѓаните на Општината, а со оглед на тоа 
дека и на поширокиот регион нема вакви 

капацитети се смета дека реализацијата на 
ваков проект е потреба со пошироко 
социјално-економски и други граѓански 
ефекти.. 

 Со оглед на тоа дека општина Битола не 
располага со буџетски фискален капацитет 
кој може да обезбеди постигнување на оваа 
цел се пристапува преку Договор за ЈПП да 
се реализира капитална инвестиција во 
изградба на објект со комплетна опрема 
согласно економската студија.  

  
Член 2 

 Цели кои треба да се остварат со доде-
лувањето на Договорот за ЈПП се: 
– Подобрување на животните услови на 

граѓаните понудени од базен и при-
дружни културно-забавни и спортски 
содржини, 

– Рекреативно практикување на пливачки 
спортски активности во базени 

– Услови за развивање на училишен 
спорт-пливање  

– Популаризација на пливачките спортови 
– Создавање услови за развивање на про-

фесионални пливачки спортови,  
– Создавање за услови за одржување на 

меѓународни манифестации  
– по истекот на периодот на јавно при-

ватно партнерство јавниот партнер се 
стекнува со функционален спортски 
објект,  
 

Член 3 
 Предмет на Договорот за ЈПП е:  

– финансирање на Договорот за ЈПП од 
страна на приватен партнер;  

– изградба на објектот и инсталација на 
целокупна придружна опрема од страна 
на приватниот партнер, 

– учество на јавниот партнер со изготвен 
проект и одобрение за градење, со мож-
ност за измени во согласност со актуел-
ната законска регулатива,  

– ставање на располагање на постоечка ин-
фраструктура од страна јавниот партнер, 

– учество на јаниот партнер со вредност 
на надоместок за уредување на градежно 
земјиште,  

– ставање на располагање на градежна 
парцела со планирана површина за 
градење, согласно важечкиот детален 
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урбанистички план, од страна на јавниот 
партнер,  
 

Член 4 
 Проценета вредност на Договорот за 

ЈПП е определена со физибилити студија, 
дадена во алтернативи на материјали за 
изведба на базенот. 

 Рокот на важење на договорот се опре-
делува во отворена постапка за јавна 
набавка. 

 
Член 5 

Согласно член 15 од Законот за кон-
цесии и јавно приватно партнерство Дого-
ворот за ЈПП ќе се додели со оглас за 
доделување на договор за јавна набавка со 
отворена постапка согласно законот за 
јавни набавки Сл. Весник бр. 185/11. 

Спроведувањето на постапката од став 1 
на овој член ќе започне најдоцна во рок од 
15 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука и ќе се спроведе во рок од 45 
дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука.  

 
Член 6 

Приватниот партнер ќе остварува при-
ходи како надомест за цена на капиталот и 
услугата за тековно одржување, како цена 
на услуга на корисници на покриениот 
базен и неговите содржини, постигната во 
комерцијални услови. 

 
Член 7 

 Постапката за доделување на Договорот 
за концесија од член 3 на оваа одлука ќе ја 
спроведе Комисија за спроведување на пос-
тапката формирана од страна на Градона-
чалникот на општина Битола. 

 Висината на надоместокот за издавање 
на тендерската документација изнесува 
10.000,00 денари.  

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Битола“. 

 
Бр. 07-27/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 утврдување 
на интерес за основање на Акционерско 

друштво за вршење дејност спорт 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на интерес за основање на Акционерско 
друштво за вршење дејност спорт, донесена 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за ло-

кална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
05/02), а во врска со член 17 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за 
спорт („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 
66/04, 81/08, 18/11 и 51/11) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.10.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на интерес за основање на 
Акционерско друштво за вршење дејност 

спорт 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општината 

Битола го утврдува интересот на Општина 
Битола за пристапување како основач на 
Друштво за спортски дејности КОШАР-
КАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА. 

Основач на акционерското друштво ќе 
биде Општината Битола. 
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Член 2 
Акционерското друштво ќе работи и во 

правниот промет ќе истапува под фирмата: 
Друштвото за спортски дејности КО-

ШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Бито-
ла (во натамошниот текст: Друштво) 

Скратениот назив на фирмата на Друшт-
вото ќе гласи: 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР  

АД БИТОЛА 
 

Член 3 
 Во рамките на предметот на работе-

њето, Друштвото ќе ја врши следната пре-
тежна дејност: 

93.12 – Дејности на спортските клубови. 
 

Член 4 
Основачката главнина на Друштвото во 

денарска противвредност од 25.000 евра во 
ствари со проценка на овластен проценител 
ќе ја обезбеди Општина Битола. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен Гласник на 
Општина Битола“. 

 
 

Бр. 07-27/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 доделување 

финансиска помош од Буџетот на 
Општината Битола на Сојуз на спортови 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за доделување 
финансиска помош од Буџетот на Општи-
ната Битола на Сојуз на спортови Битола, 
донесена на седницата на Советот на Оп-

штината Битола одржана на 30.10.2012 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1883/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 4 од Одлуката за 

определување на критериуми за одредување 
на финнсиска помош од Буџетот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 15/08) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.10.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување финансиска помош од 

Буџетот на Општината Битола на Сојуз на 
спортови Битола 

Член 1 
На Сојуз на спортови Битола, му се 

доделуваат 300.000 денари од Буџетот на 
Општината Битола, за реализирање на 
програмски активности. 

 
Член 2 

Се задолжува Сојуз на спортови Битола 
да достави Извештај за 2011 година за тоа 
кои активности се финансирани од 
добиените средства и во кои износи. 

Доделените финансиски средства да не 
се исплаќаат се додека не се достави и 
усвои Извештајот на наредна седница на 
Советот на Општината Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 07-27/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 давање 
согласност за приоритет на проектот -
Реконструкција на локален пат за село 

Трново-Магарево со должина од 1,80 км и 
изградба на мини плоштад за културно 

рекреативни намени во склоп на 
црковниот комплекс „Света Богородица“ 

село Трново. 

1. Ја објавувам Одлуката за давање сог-
ласност за приоритет на проектот - Рекон-
струкција на локален пат за село Трново-
Магарево со должина од 1,80 км и изградба 
на мини плоштад за културно рекреативни 
намени во склоп на црковниот комплекс 
„Света Богородица„ село Трново, донесена 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („ Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/2002) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 30.10.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за приоритет на 

проектот -Реконструкција на локален пат 
за село Трново-Магарево со должина од 
1,80 км и изградба на мини плоштад за 

културно рекреативни намени во склоп на 
црковниот комплекс „Света Богородица“ 

село Трново. 

Член 1 
Со ова Одлука се дава приоритет на 

проектот „Реконструкција на локален пат за 
село Трново-Магарево со должина од 1,80 
км и изградба на мини плоштад за културно 
рекреативни намени во склоп на црковниот 
комплекс „Света Богородица„ село Трново“ 
за искористување на средства од Програма-
та за финансиска подршка на руралниот 
развој за 2012г преку Агенцијата за финан-
сиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој, Скопје 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр. 07-27/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 давање 

согласност за намена на инвестиција и за 
обезбедување на финансиски средства за 
реализација на проектот „ Реконструкција 
на локален пат за село Трново-Магарево 
со должина од 1,80 км и изградба на мини 
плоштад за културно рекреативни намени 
во склоп на црковниот комплекс „Света 

Богородица“ село Трново 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност за намена на инвестиција и за 
обезбедување на финансиски средства за 
реализација на проектот „ Реконструкција 
на локален пат за село Трново-Магарево со 
должина од 1,80 км и изградба на мини 
плоштад за културно рекреативни намени 
во склоп на црковниот комплекс „Света 
Богородица„ село Трново, донесена на сед-
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ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („ Сл. весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 70 од Статутот на Опш-
тина Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.10.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за намена на 
инвестиција и за обезбедување на 

финансиски средства за реализација на 
проектот „ Реконструкција на локален пат 
за село Трново-Магарево со должина од 
1,80 км и изградба на мини плоштад за 

културно рекреативни намени во склоп на 
црковниот комплекс „Света Богородица“ 

село Трново 

 Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за 

намената на инвестицијата за искористу-
вање на средства од Програмата за фи-
нансиска поддршка на руралниот развој за 
2012 год. за изведба на проектот „Рекон-
струкција на локален пат за село Трново-
Магарево со должина од 1,80 км и изградба 
на мини плоштад за културно рекреативни 
намени во склоп на црковниот комплекс 
„Света Богородица“ село Трново“. Проект-
ната вредност на инвестицијата изнесува 
11.382.080,00 ден. Реализација на проектот 
да се изврши со предвидени средства во 
буџетот за 2013 г. кое е условено со прет-
ходно одобрени приходи од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој 
за 2012 год, преку Агенцијата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој во висина на инвестицијата, 

намалено за висината на данокот на 
додадена вредност. 

 
 Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр. 07-27/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 утврдување 
потреба од изработување на Локална 

Урбанистичка Планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна 
телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. 
Чесма, КО Крстоар – Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба од изработување на Локална Урба-
нистичка Планска документација за изград-
ба на базна станица за мобилна телефонија 
на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крс-
тоар – Општина Битола, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 50-а 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 Општината Битола“ 
бр. 10/05) Советот на Општина Битола на 
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седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од изработување 

на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија на дел од 
КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар – 

Општина Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработу-

вање на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на базна станица 
за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 
м.в. Чесма, КО Крстоар – Општина Битола. 

Опфатот на Локалната урбанистичка 
планска документација изнесува 64 м2. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесувањето на Локалната урбани-
стичка планска документација ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 07-27/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 утврдување 
потреба од изработување на Локална 

Урбанистичка Планска документација за 
изградба на базна станица за дигитално 
полициско радио – Ѓавато на КП 1/3, КО 

Ѓавато – Општина Битола 

 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба од изработување на Локална Урба-
нистичка Планска документација за изград-
ба на базна станица за дигитално полициско 
радио – Ѓавато на КП 1/3, КО Ѓавато – 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 50-а 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 Општината Битола“ 
бр. 10/05) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 30.10.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од изработување 

на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на базна 

станица  за дигитално полициско радио – 
Ѓавато  на КП 1/3 , КО Ѓавато – Општина 

Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработу-

вање на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на базна станица 
за дигитално полициско радио – Ѓавато на 
КП 1/3 , КО Ѓавато – Општина Битола. 

Опфатот на Локалната урбанистичка 
планска документација изнесува 100 м2. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесувањето на Локалната урба-
нистичка планска документација ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр. 07-27/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 утврдување 
потреба од изработување на Локална 

Урбанистичка Планска документација за 
изградба на базна станица за дигитално 

полициско радио – Древеник на КП 1270/2, 
КО Древеник – Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба од изработување на Локална Урба-
нистичка Планска документација за изград-
ба на базна станица за дигитално полициско 
радио – Древеник на КП 1270/2, КО 
Древеник – Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 50-а од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање-Пре-
чистен 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 30.10.2012 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од изработување 

на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на базна 

станица  за дигитално полициско радио – 
Древеник на КП 1270/2, КО Древеник – 

Општина Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од израбо-

тување на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на базна станица 
за дигитално полициско радио – Древеник 
на КП 1270/2, КО Древеник – Општина 
Битола. 

Опфатот на Локалната урбанистичка 
планска документација изнесува 100 м2. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесувањето на Локалната урбани-
стичка планска документација ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 07-27/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 давање 

согласност на Здружението за заштита на 
правата на жените „ИВКА Битола“ - Битола 
во насловот да го употреби името Битола 

1. Ја објавувам Решението за давање 
согласност на Здружението за заштита на 
правата на жените „ИВКА Битола“ – Битола 
во насловот да го употреби името Битола, 
донесено на седницата на Советот на Оп-
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штината Битола одржана на 30.10.2012 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1883/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот 

за здруженија и фондации („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот 
на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.10.2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Здружението за 
заштита на правата на жените „ИВКА 
Битола“ - Битола во насловот да го 

употреби името Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здруже-
нието за заштита на правата на жените 
„ИВКА Битола“ Битола во насловот да го 
употреби името Битола и да гласи: Здруже-
ние за заштита на правата на жените 
„ИВКА Битола“ Битола. 

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

 
Бр. 07-27/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 давање 
согласност на Здружението за лековити 
растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ - 

Битола во насловот да го употреби името 
Битола 

1. Ја објавувам Решението за давање 
согласност на Здружението за лековити 
растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ – 
Битола во насловот да го употреби името 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот 

за здруженија и фондации („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот 
на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.10.2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Здружението за 
лековити растенија и екологија „ГЛОГ 
Битола“ - Битола во насловот да го 

употреби името Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здруже-
нието за лековити растенија и екологија 
„ГЛОГ Битола“ Битола во насловот да го 
употреби името Битола и да гласи: Здру-
жение за лековити растенија и екологија 
„ГЛОГ Битола“ Битола. 

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

 
Бр. 07-27/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 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 Решението за исплата на 

парични средства на Комисијата за 
процена на штета од елементарни 

непогоди и други несреќи на Општината 
Битола 

1. Ја објавувам Решението за исплата на 
парични средства на Комисијата за процена 
на штета од елементарни непогоди и други 
несреќи на Општината Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.10.2012 година. 

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

 
Бр. 08-1883/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.11.2012 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05) Советот на Општина Би-
тола на седницата одржана на 30.10.2012 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за исплата на парични средства на 
Комисијата за процена на штета од 

елементарни непогоди и други несреќи на 
Општината Битола 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува да се ис-

платат парични средства на претседателот и 
членовите на Комисијата за процена на 
штети од природни непогоди и други нес-
реќи по 6.000 денари, за извршениот увид 
од 29.08.2012 заклучно со 06.09.2012 г. за 
процена на штети на парцели.  

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот 
на Општината, Програма ЕО – Разни транс-
фери ставка 464 990.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-27/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.10.2012 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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