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СТР. 393 

 
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 за учебната 
2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Средното оп-
штинско техничко училиште „Ѓорги Нау-
мов” Битола за учебната 2013/14 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 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 
2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов” Битола за 
учебната 2013/14 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.07-29/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
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на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов” Битола за 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Средното 
општинско техничко училиште „Ѓорги 
Наумов” Битола за учебната 2014/15 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, донесе 

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

Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов” Битола за учебната 

2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов” Битола за учебната 2014/15 
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.07-29/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 
2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Средното оп-
штинско економско училиште „Јане Сан-
дански” Битола за учебната 2013/14 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 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 

2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на Средното општинско економско 
училиште „Јане Сандански” Битола за 
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учебната 2013/14 година, предложен од 
Училишниот 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.07-29/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на Средното општинско економско 

училиште „Јане Сандански” Битола за 
учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Средното 
општинско економско училиште „Јане 
Сандански” Битола за учебната 2014/15 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, донесе 

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

Средното општинско економско училиште 
„Јане Сандански” Битола во учебната 

2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско економско учи-
лиште „Јане Сандански” Битола во учебната 
2014/15 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.07-29/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 „Јосип 
Броз Тито” Битола за учебната 2013/14 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Средното опш-
тинско училиште „Јосип Броз Тито” Битола 
за учебната 2013/14 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 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 
2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско училиште 
Гимназија „Јосип Броз Тито” Битола за 
учебната 2013/14 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.07-29/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на Средното општинско училиште „Јосип 
Броз Тито” Битола за учебната 2014/15 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Средното 
општинско училиште „Јосип Броз Тито” 

Битола за учебната 2014/15 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 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 

2014/15 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско училиште Гимна-
зија „Јосип Броз Тито” Битола за учебната 
2014/15 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на Средното општинско учи-
лиште Гимназија „Јосип Броз Тито” Битола. 

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

 
Бр.07-29/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 Извештајот за работата на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало” Битола за учебната 2013/14 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Средното оп-
штинско училиште „Таки Даскало” Битола 
за учебната 2013/14 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, донесе 

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

Средното општинско училиште „Таки 
Даскало” Битола за учебната 2013/14 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско училиште 
„Таки Даскало” Битола за учебната 2013/14 
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.07-29/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на Средното општинско училиште „Таки 

Даскало” Битола за учебната 2014/15 
година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Средното 
општинско училиште „Таки Даскало” Бито-
ла за учебната 2014/15 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало” Битола за учебната 2014/15 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско училиште „Таки 
Даскало” Битола за учебната 2014/15 
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.07-29/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Средното оп-
штинско земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев” Битола за учебната 2013/14 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 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 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев” Битола за 
учебната 2013/14 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.07-29/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на Средното општинско земјоделско 

училиште „Кузман Шапкарев” Битола за 
учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Средното 
општинско земјоделско училиште „Кузман 
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Шапкарев” Битола за учебната 2014/15 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, донесе 

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

Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев” Битола за 

учебната 2014/15 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев” Битола за 
учебната 2014/15 година, предложена 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.07-29/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Средното оп-
штинско медицинско училиште „Д-р Јован 
Калаузи” Битола за учебната 2013/14 годи-
на, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, донесе 

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 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи” Битола за 
учебната 2013/14 година, предложен од 
Училишниот одбор на Средното општинско 
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медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ 
Битола. 

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

 
Бр.07-29/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на Средното општинско медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи” Битола за 
учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Средното 
општинско медицинско училиште „Д-р 
Јован Калаузи” Битола за учебната 2014/15 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 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 2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на Средното општинско медицинско учи-
лиште „Д-р Јован Калаузи” Битола за 
учебната 2014/15 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.07-29/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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” Битола за 

учебната 2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Александар 
Турунџев” Битола за учебната 2013/14 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

во учебната 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Александар Турунџев“ с. Ку-
куречани во учебната 2013/14 година, 
предложен од Училишниот одбор на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани. 

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

 
Бр.07-29/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Александар Турунџев” Битола за 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Александар Турунџев” Битола за учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

 

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

 
Бр. 08-1393/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 („Служб-
ен 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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

учебната 2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Александар Турунџев“ с. Куку-
речани во учебната 2014/15 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.07-29/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 
„Кирил и Методиј” Битола за учебната 

2013/14 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Кирил и 
Методиј” Битола за учебната 2013/14 годи-
на, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 
2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола 
во учебната 2013/14 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Кирил и 
Методиј“ Битола. 

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

 
Бр.07-29/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Кирил и Методиј” Битола за 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Кирил и Методиј” Битола за учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Кирил и Методиј“ Битола во учебната 
2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во 
учебната 2014/15 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Кирил и 
Методиј“ Битола. 

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

 
Бр.07-29/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 
„Даме Груев” Битола за учебната 2013/14 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Даме Груев” 
Битола за учебната 2013/14 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 
2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во 
учебната 2013/14 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ 
Битола. 

 
 

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

 
Бр.07-29/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Даме Груев” Битола за учебната 

2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Даме 
Груев” Битола за учебната 2014/15 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на ОУ 
„Даме Груев“ Битола во учебната 2014/15 

година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 
2014/15 година, предложена од Учили-
шниот одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола. 

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

 
Бр.07-29/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за учебната 

2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Елпида 
Караманди” Битола за учебната 2013/14 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 
учебната 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 
учебната 2013/14 година, предложен 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.07-29/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Елпида Караманди” Битола за 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Елпида Караманди” Битола за учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во 
учебната 2014/15 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.07-29/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за учебната 2013/14 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Стив 
Наумов” Битола за учебната 2013/14 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 
2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во 
учебната 2013/14 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.07-29/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Стив Наумов” Битола за учебната 

2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Стив 
Наумов” Битола за учебната 2014/15 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-1393/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Стив Наумов“ Битола во учебната 
2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 
2014/15 година, предложена од Учили-
шниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола. 

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

 
Бр.07-29/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 

2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Гоце 
Делчев“ Битола во учебната 2013/14 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 
2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во 
учебната 2013/14 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола. 

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

 
Бр.07-29/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 Годишната програма за работа 
на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 

2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Гоце 
Делчев“ Битола во учебната 2014/15 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Гоце Делчев“ Битола во учебната 
2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 
2014/15 година, предложена од Учили-
шниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ Битола. 

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

 
Бр.07-29/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 

2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Ѓорги 
Сугарев“ Битола во учебната 2013/14 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 
учебната 2013/14 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.07-29/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 Годишната програма за работа 
на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 

2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 
2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 
2014/15 година, предложена од Учили-
шниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 
Битола. 

 
 

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

 
Бр.07-29/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 

2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Коле 
Канински“ Битола во учебната 2013/14 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

2013/14 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во 
учебната 2013/14 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.07-29/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Коле Канински“ Битола во 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Коле 
Канински“ Битола во учебната 2014/15 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Коле Канински“ Битола во учебната 
2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 
2014/15 година, предложена од Учили-
шниот одбор на ОУ „Коле Канински“ 
Битола. 

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

 
Бр.07-29/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Крсте 
Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 
2013/14 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 21.10.2014 

 

СТР. 410 

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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

во учебната 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ 
с. Бистрица во учебната 2013/14 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.07-29/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“  

с. Бистрица во учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во 
учебната 2014/15 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 17.10.2014 година. 

 
 

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

 
Бр. 08-1393/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

учебната 2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бис-
трица во учебната 2014/15 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.07-29/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 2013/14 година 



ВТОРНИК 21.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 411 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ Битола во учебната 2013/14 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

учебната 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола 
во учебната 2013/14 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.07-29/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола во учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Св. Климент Охридски“ Битола во 
учебната 2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во 
учебната 2014/15 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.07-29/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 21.10.2014 

 

СТР. 412 

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 2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола во учебната 2013/14 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 
учебната 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола 
во учебната 2013/14 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.07-29/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола во учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

„Д-р Трифун Пановски“ Битола во 
учебната 2014/15 година 



ВТОРНИК 21.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 413 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 
учебната 2014/15 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.07-29/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 

2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОУ „Тодор 
Ангелевски“ Битола во учебната 2013/14 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1393/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 
учебната 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 
учебната 2013/14 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Тодор Ангелев-
ски“ Битола. 

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

 
Бр.07-29/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во 

учебната 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 21.10.2014 
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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 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 17.10.2014 година, 
донесе 

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

2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учеб-
ната 2014/15 година, предложена од Учили-
шниот одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ 
Битола. 

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

 
Бр.07-29/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Јавната општин-
ска установа за деца-детска градинка 
„Естреја Овадија-Мара“ Битола за 2013/14 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.10.2014 
година. 

 

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

 
Бр. 08-1393/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 51 од Законот за из-

мени и дополнувања на Законот за заштита 
на децата („Службен весник на РМ“ бр. 
65/04) и член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.10.2014 
година, донесе 

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

Јавната општинска установа за деца-
детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 

Битола за 2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Јавната општинска установа за деца-
детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2013/14 година, предложен од 
Управниот одбор на Установата. 

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

 
Бр.07-29/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 за работа 
на Јавната општинска установа за деца-
детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 

Битола за 2014/15 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Естреја Овадија-Мара“ Битола за 
2014/15 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 51 од Законот за из-

мени и дополнувања на Законот за заштита 
на децата („Службен весник на РМ“ бр. 
65/04) и член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.10.2014 
година, донесе 

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

работата на Јавната општинска установа 
за деца-детска градинка „Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
за работата на Јавната општинска установа 
за деца-детска градинка „Естреја Овадија-
Мара“ Битола за 2014/15 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 

 
Бр.07-29/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 
2013/14 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Јавната општин-
ска установа за деца-детска градинка „Мај-
ски Цвет“ Битола за 2013/14 година, доне-
сен на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 51 од Законот за 

измени и дополнувања на Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 65/04) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

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

Јавната општинска установа за деца-
детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 

2013/14 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа-
та на Јавната општинска установа за деца-
детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 
2013/14 година, предложен од Управниот 
одбор на Установата. 

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

 
Бр.07-29/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 Годишната програма за 
работата на Јавната општинска установа 
за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ 

Битола за 2014/15 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работата на Јавната 
општинска установа за деца-детска градин-
ка „Мајски Цвет“ Битола за 2014/15 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 51 од Законот за 

измени и дополнувања на Законот за 
заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 65/04) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

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

работата на Јавната општинска установа 
за деца-детска градинка „Мајски Цвет“ 

Битола за 2014/15 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
за работата на Јавната општинска установа 
за деца-детска градинка „Мајски цвет“ Би-
тола за 2014/15 година. 

 
 

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

 
Бр.07-29/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 

утврдување на уредноста на предлогот за 
граѓанската иницијатива поднесена од 

овластен предлагач за состојбата во врска 
со квалитетот на амбиенталниот воздух на 

подрачјето на општината Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за утврду-
вање на уредноста на предлогот за граѓан-
ската иницијатива поднесена од овластен 
предлагач за состојбата во врска со квали-
тетот на амбиенталниот воздух на подрач-
јето на општината Битола, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 75, став 4 од Законот 

за референдум и други облици на непо-
средно изјаснување на граѓаните („Службен 
весник на РМ“ бр.81/05), член 22 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за утврдување на уредноста на предлогот 
за граѓанската иницијатива поднесена од 
овластен предлагач за состојбата во врска 
со квалитетот на амбиенталниот воздух на 

подрачјето на општината Битола 

1. Со овој Заклучок се утврдува уред-
носта на предлогот за граѓанската иниција-
тива поднесена од овластен предлагач за 
состојбата во врска со квалитетот на амби-
енталниот воздух на подрачјето на општи-
ната Битола. 

2. Согласно член 22 од Законот за ло-
кална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/2002), заштитата на животната средина 
и природата е една од надлежностите на 
општина Битола како единица на локалната 
самоуправа. 

3. Се овластува Претседателот на Со-
ветот на Општина Битола да побара инфор-
мација во врска со состојбата за мерењето 
на квалитетот на амбиенталниот воздух на 
мерната станица ,,БИТОЛА 2“ од Минис-
терството за животна средина и просторно 
планирање, кое е институција примарно 
надлежна за заштитата на животната сре-
дина и воздухот. 

4. Овој Заклучок влегува во сила со де-
нот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

 
Бр.07-29/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 продажба на 

доминантен пакет на акции во 
сопственост на Општина Битола во 
Друштвото за спортски дејности 

Фудбалски клуб Пелистер АД Битола на 
познат купувач 

1. Ја објавувам Одлуката за продажба на 
доминантен пакет на акции во сопственост 
на Општина Битола во Друштвото за 
спортски дејности Фудбалски клуб Пелис-
тер АД Битола на познат купувач, донесена 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36, а во врска со член 

66 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 2 
од Одлуката за овластување на Градоначал-
никот на Општината Битола за продажба на 
доминантен пакет на акции во сопственост 
на општина Битола во Друштвото за спорт-
ски дејности Фудбалски клуб Пелистер АД 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.11/2014) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за продажба на доминантен пакет на 

акции во сопственост на Општина Битола 
во Друштвото за спортски дејности 

Фудбалски клуб Пелистер АД Битола на 
познат купувач 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши избор на ДОО 

,,Цермат“ – Битола како познат купувач, за 
продажба на 100% од акциите (250 акции) 
во сопственост на Општина Битола, (при 
што 75% од акциите, односно 188 акции ќе 
бидат купени веднаш, а останатите 25%, од-
носно 62 акции по истекот на четвртата 
година), во Друштвото за спортски дејности 
Фудбалски клуб Пелистер АД Битола, по 
спроведената евалуација на пристигнатите 
понуди од страна на Комисијата за спрове-
дување на евалуација на алтернативните 
понуди пристигнати до Општина Битола 
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(формирана со решение на Градоначални-
кот бр. 08-1298/1). 

Цената на една акција од ставот 1 е по 
номинална вредност од 6.150,оо денари, за-
пишани во Централниот депозитар за хар-
тии од вредност на РМ. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-29/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 

поништување на Одлуката на Советот на 
општина Битола за започнување за 

доделување на договор за 
воспоставување на јавно-приватно 
партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и 

одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола  

бр.07-34/6 од 30.08.2013г. 

1. Ја објавувам Одлуката за поништување 
на Одлуката на Советот на општина Битола 
за започнување за доделување на договор за 
воспоставување на јавно-приватно партнер-
ство за давање на услуги за ревитализација, 
модернизација и одржување на уличното 
осветлување на територијата на Општина 
Битола бр. 07-34/6 од 30.08.2013 г., доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и 
член 36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 
38 од Законот за концесии и јавно-приватно 
партнерство („Службен весник на РМ“ 
бр. 6/12), член 220 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ“ 
бр. 136/2007...бр. 130/2014) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 17.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за поништување на Одлуката на Советот 

на општина Битола за започнување за 
доделување на договор за 

воспоставување на јавно-приватно 
партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и 

одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола  

бр. 07-34/6 од 30.08.2013г. 

Член 1 
Со оваа одлука се поништува Одлуката 

на Советот на Општина Битола за започну-
вање за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно-приватно партнерство за 
давање на услуги за ревитализација, модер-
низација и одржување на уличното осветлу-
вање на територијата на Општина Битола 
бр. 07-34/6 од 30.08.2013 г. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
Гласник,, на Општината Битола. 

 
Бр.07-29/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Комисијата за спроведување на постап-

ката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за 
ревитализација, модернизација и одржува-
ње на уличното осветлување на територи-
јата на Општина Битола формирана од Гра-
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доначалникот со одлука бр. 08-268/1/2012 
од 03.02.2012 согласно член 20 од Законот 
за концесии и ЈПП (Сл.весник на РМ бр. 
6/12) ги спроведе активностите утврдени во 
член 29 од Законот за јавни набавки и член 
21 од Законот за концесии и ЈПП. 

Комисијата за спроведување на постап-
ката за ЈПП, по извршените подготвителни 
работи и донесената одлука за отпочнување 
на постапката за ЈПП, изготви тендерска 
документација и објави технички дијалог. 
Исто така, комисијата изврши истражување 
на пазарот за тоа дали постојат доволен број 
на економски оператори кои ги исполнуваат 
барањата утврдени во техничките специфи-
кации и критериумите за утврдување на 
економско-финансиска и техничка и профе-
сионална способност. 

Комисијата достави барање до Советот за 
јавни набавки согласно член 160 став 3 од 
Законот за јавни набавки, од причини што 
во тендерската документација предвиде 
критериум за избор на економски најпо-
волна понуда. Советот за јавни набавки, со 
решение бр.16-177/11 од 11.06.2014 година 
не даде согласност јавниот партнер Опш-
тина Битола да ја спроведе постапката сог-
ласно наведените критериуми за избор-
економски најповолна понуда, односно даде 
препорака елементите на критериумот 
економски најповолна понуда: Години на 
важност на договорот за ЈПП и % на 
заштеда на електрична енергија да бидат 
фиксни и утврдени во тендерската доку-
ментација и договорот, согласно физиби-
лити студијата, т.е. 15 години важност на 
договорот и минимум заштеда 60%. 

Комисијата за спроведување на постап-
ката изготви нова тендерска документација 
каде утврди критериум за избор да биде 
најниската цена. 

По објавениот оглас за воспоставување 
на Јавно приватно партнерство согласно 
член 19 и член 15 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство, пристигна една 
понуда. Во рок од 8 дена од денот на 
јавното отворање, жалба на тендерската 
документација поднесе Минел и Шредер 
ДОО Србија. 

Државната комисија за жалби по јавни 
набавки врз основа на доставената доку-
ментација и одговорот на жалба, донесе 

решение со кое се поништува одлуката за 
започнување на постапката донесена од 
Советот на Општина Битола бр.08-34/6 од 
30.08.2013 година и со кое се задолжува 
Советот на Општина Битола да донесе нова 
одлука за започнување на постапката сог-
ласно член 17 и 18 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство. 

Врз основа на спроведената постапка и 
решението на Државната комисија за жалби 
по јавни набавки, а врз основа на член 21, 
став 1, алинеа 9 од Законот за концесии и 
ЈПП, комисијата доставува предлог за по-
ништување на одлуката бр.07-34/6 од 
30.08.2013 година за започнување на пос-
тапката. 

 
Упатство за правно средство: Секој 

економски оператор кој има правен инте-
рес за добивање на договорот за јавна 
набавка и кој претрпел штета од евенту-
ално прекршување на одредбите од Зако-
нот за јавни набавки (Сл.Весник на РМ 
бр.136/07....130/14) и Законот за концесии и 
ЈПП (Сл.Весник на РМ бр. 6/12), може да 
бара правна заштита против одлуките, 
дејствијата или пропуштањата за превзе-
мање дејствија од страна на договорниот 
орган во постапката за доделување на 
договор за јавна набавка (член 207, став 1 
од Закон за јавни набавки). Правото на 
жалба може да се оствари во согласност 
со член 216 од Законот за јавни набавки. 

 
 
 
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 давање на услуги 
за ревитализација, модернизација и 

одржување на уличното осветлување на 
територија на Oпштина Битола  
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1. Ја објавувам Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за давање на услуги за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територија на 
Oпштина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на 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 ) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола” 
бр.10/05, Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 17.10.2014 година, 
донесе  

ОДЛУКА 
за започнување на постапка за 

доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно 

партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и  

одржување на уличното осветлување на 
територија на Oпштина Битола  

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина Битола започ-

нува постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за давање на услуги за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територија на 
Oпштина Битола, (во натамошниот текст: 
Договор за ЈПП). 

Општина Битола има потреба да го реви-
тализира, надгради и модернизира системот 
на јавно улично осветлување со цел да обез-
беди поквалитетна јавна услуга. Начинот на 
кој е организирано постојното јавно улично 

осветлување е на такво ниво кое продуцира 
голема потрошувачка на енергија, со чести 
дефекти на светилките поради што е ука-
жана потреба од инвестирање во енергетски 
ефикасни светилки со што ќе се постигне 
подобар квалитет со помали трошоци. Со 
оглед на тоа дека Oпштина Битола не 
располага со буџетски фискален капацитет 
кој може да обезбеди постигнување на овие 
цели се пристапува преку Договор за ЈПП 
да се реализира капитална инвестиција во 
опрема и техника за улично осветлување.  

 
Член 2 

 Цели кои треба да се остварат со доделу-
вањето на Договорот за ЈПП се: 
– зголемување на квалитетот и опфатот на 

услугата јавното осветлување 
– заштеда на електрична енергија 
– амалување на расходите во буџетот на 

локалната власт  
– ослободување на фискален простор за 

нови проекти во областа на животната 
средина/енергетска ефикасност 

– поголема безбедност на улиците  
– намалување на дефекти на светилки, 
– заштита на животната средина  

 
Член 3 

 Предмет на Договорот за ЈПП е:  
финансирање на Договорот за ЈПП од 

страна на приватен партнер;  
– замена на постоечките светилки со енер-

гетски ефикасни светилки 
– набавка на опрема за автоматизирање на 

системот со можност за прилагодување 
за пруклучување со оптичка мрежа за 
трансформација;  

– преместување на броила и заштитна 
опрема надвор од ТС на ЕВН во посебни 
ормарчиња; 

– одржување на системот; и  
– пренос на опремата и новите светилки 

во сопственост на општина Битола и 
право на стопанисување, по истекот на 
Договорот за ЈПП, на начин и под ус-
лови определени со Договорот за ЈПП.  

 
Член 4 

 Проценета вредност на Договорот за 
ЈПП е определена со физибилити студија, а 
конечната вредност на договорот да се ут-
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врди во законска постапка со примена на 
моделот за јавност, еднаков третман и не-
дискриминација, конкурентност и транспа-
ретност  

 
Член 5 

Согласно член 15 од Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство Договорот за 
ЈПП ќе се додели со оглас за доделување на 
договор за јавна набавка со ограничена 
постапка согласно законот за јавни набавки 
Сл. Весник бр. 185/11,143/13,43/14 I 130/14. 

Согласно член 160 став1 и 2 од Законот 
за јавни набавки и врз основа на решението 
од Советот за јавни набавки бр.16-177/11 од 
11.06.2014 година критериум за избор во 
постапката за доделување на договор за 
ЈПП ке биде најниска цена. 

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

 
Член 6 

Приватниот партнер ќе остварува при-
ходи како надомест за цена на капиталот и 
услугата за тековно одржување, за период 
од 15 години. 

 
Член 7 

 Постапката за доделување на Договорот 
за јавно приватно партнерство од член 3 на 
оваа одлука ќе ја спроведе Комисија за 
спроведување на постапката формирана од 
страна на Градоначалникот на Општина 
Битола. 

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

Согласноста и овластувањето на Градо-
началникот на Општина Битола за потпи-
шувањето на договорот за ЈПП за носи 
Советот на Општина Битола. 

 
Член 8 

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

 
Бр.07-29/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 Програмата за 

организирање и функционирање на 
зимската служба на подрачјето на 

Општината Битола за сезоната  
2014/2015 година  

1. Ја објавувам Програмата за организи-
рање и функционирање на зимската служба 
на подрачјето на Општината Битола за 
сезоната 2014/2015 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 17.10.2014 година, 
донесе 

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

зимска служба на подрачјето на Општина 
Битола за сезоната 2014/2015 година  

I. ОПШТ ДЕЛ 
Со оваа Програма се предвидува органи-

зирање и функционирање на зимска служба 
на подрачјето на Општина Битола за сезо-
ната 2014/2015 година. 

Програмата има за цел да предвиди 
активности за ефикасно организирање и 
функционирање на зимската служба на 
Општина Битола преку: 
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– 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 механизација, 
опрема, материјали и работна сила и 

– определување на потребните финансис-
ки 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 
начинот на нивното делување. 

Координирањето на активностите во 
зимски услови го врши Координативно 
тело формирано од градоначалникот и 
составено 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 
Дирекција 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 претпри-
јатија 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 за-
вршен 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 дејст-
вување во Зимската служба; 

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

– 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 дејствува-
ње 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; 
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– 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 
нарачателот;  

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

– Води целосна документација за Зим-
ската служба; 

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

 
2.4. ДРУГИ УЧЕСНИЦИ 

 
– Реализираат дел од Програмата за 

функционирање на Зимската служба; 
– Склучуваат Договор со Републичкиот 

хидро-метереолошки завод за добивање 
на временски прогнози; 

– Организираат редовни дежурства со 
потребна опрема и алат, резервни 
делови 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 дејствува-
ње во зимски услови и врши тековно 
одржување; 

– Обезбедува потребни резервни делови за 
поправка на механизацијата; 

– Со специјални машини, опрема и работ-
на 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 Бито-
ла. Расчистувањето на снегот со оваа меха-
низација се врши според плановите-шемите 
за расчистување на сообраќајниците 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, Минис-
терството за внатршни работи на тери-
торијата 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. 
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Во исклучителни случаи кога е загро-
зена безбедноста и нормалното одвива-
ње 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; 

– Врши сечење и отстранување од коловоз 
на паднати дрва и гранки; 

– Го отстранува снегот и пристапните 
патеки во парковите и спомен обеле-
жјата во Градот, патеките во гробиштата 
и други работи сврзани со зимската 
служба; 

– 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 чис-
тење на снегот од надворешните елек-
трични инсталации и објекти. 
 

2.10. „МАКЕДОНСКИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ 

 
– Ги превзема потребните мерки за чис-

тење на снегот од надворешните ТТ 
уреди, инсталациите и телефонските 
говорници. 
 

2.11 УПРАВА ЗА 
ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ 
РАБОТИ 

 
– Ги доставува извештаите и прогнозите 

(дневни, тридневни, неделни и месечни) 
за временските услови до Општина 
Битола, КЈП Нискоградба и другите 
ангажирани учесници во зимската 
служба. 

 
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 под-
рачјето на Општина Битола во зимскиот 
период, кои не ќе можат да се разршат 
со организираноста на зимската служба 
со оваа програма, Дирекцијата за зашти-
та и спасување на Општина Битола про-
гласува вонредна состојба и непосредно 
раководи со акциите за отстранување на 
последиците. Во вакви случеви трошо-
ците ќе бидат на товар на Општина 
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 пре-
мини, бензински пумпи, паркиралишта и 
слични објекти) преземаат брзи ефикасни 
мерки за отстранување на снегот и голомра-
зицата од овие објекти и простори. 

 
2.14 Претпријатијата, заедниците и 

граѓаните сопственици, односно корис-
ници на деловни згради и деловни просто-
рии (Стоковни куќи, дуќани, продавници и 
слични објекти) преземаат мерки за чистење 
на снегот и голомразицата пред своите 
објекти. 
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2.15 Граѓаните односно сопствениците, 
станарите и закупувачите на станбените 
објекти го чистат снегот и голомразицата 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, над-
ворешните инсталации и сообраќајот. Ис-
чистениот 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 извр-

шуваат потребните работи ќе се постапува 
според одлуката за јавна чистота. 

 
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 поши-
роко 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 улиците 
во Стара чаршија и ул. „Широк сокак“ 
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 собир-

ните 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 вр-
нежи над 12 см.(втора состојба на го-
товност). 

 
Оспособувањето (расчистувањето) на ко-

ловозните површини во првата состојба на 
готовност го врши КЈП „Нискоградба” и 
другите ангажирани фирми, а во втората 
состојба на готовност го врши КЈП „Ниско-
градба” и другите ангажирани фирми 
заедно со градежната оператива, согласно 
договорените обврски. 

Во првата состојба на готовност КЈП 
„Нискоградба” и другите ангажирани фир-
ми 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-
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ници-втор приоритет во се според шемите 
на дејствување. Oспособувањето на улиците 
за функционирање во зимски услови треба 
да започне веднаш со почетокот на врне-
жите, а сообраќајниците од прв приоритет 
ќе бидат оспособени за функционирање на 
сообраќајот во зимски услови за 5 (пет) 
часа, сметано од моментот на престану-
вањето на снежните врнежи. Оспособува-
њето на останатите сообраќајници - втор 
приоритет ќе се врши по оспособувањето на 
сообраќајниците од прв приоритет во рок од 
24 часа. 

 

А. ПРЕГЛЕД НА СООБРАЌАЈНИЦИ И 
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ОПФАТЕНИ 
СО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

 
Сообраќајници од прв приоритет: 

 
Ред 
број ИМЕ НА УЛИЦА Должина 

(м) 

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

986 

2 

,,Прилепска“ и „8-ми 
Септември,“ од Г.Оризари до 
мостот на Сали 

4290 

3 

,,Филип Втори Македонски“ 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.,,Филип 
Втори Македонски“, до 
ул.,,Никола Тесла,“ 

480 

6 

,,Македонска Фаланга“ 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 

,,Димитар Илиевски Мурато“ 
од ул.,,4-ти Ноември,“ до 
,,Широк сокак“ 

620 

9 

,,Климент Охридски,, цела (со 
дел од ,,Ленинова“ од ,,Климен 
Охридски“ до ,,Широк сокак“ 

900 

10 

,,Партизанска“ од ,,4-ти 
Ноември“ до ,, Методија 
Андонов Ченто„ 

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.,,Македонска Фаланга“ 

1950 

15 

,,Кукуш” од „8-ми Септември“ 
до преку „7ми Јули” до 
„Илинденска“  

1150 

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

18 

,,Видое Смилевски Бато“ од 
,,Блаже Конески“ до 
ул.„Методија Андонов Ченто„ 

620 

19 

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

1000 

20 

,,Пожаревачка“ од ул.,,Видое 
Смилевски Бато“ до 
,,Скоевска,, 

550 

21 

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

1000 

22 

,,Широк Сокак“ од 
,,Македонска Фаланга“ 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 

,,Св. Нектариј Битолски“ 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 ,,Батаљон Стив 
Наумов“ 

930 

27 

,,Тошо Даскало,“ од 
ул.,,Партизанска“ до ул.,,Пеце 
Матичевски“ 

450 

28 

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

600 

29 

,, Борисав Радосавлевич-Гоце“ 
од ,,Партизанска“ до ул.,,Павел 
Шатев“ 

400 

30 

,,Павел Шатев“ од ,,Борисав 
Радосавлевич-Гоце“ до 
ОУ,,Климент Охридски“  

500 

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

300 



ВТОРНИК 21.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 427 

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 

,,Илчо Стојановски“ 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.,,Илчо 
Стојановски“ до ул.,,Крстин 
Чулаковски“ 

500 

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.,,Филип Втори Македонски“ 
до ул.,,Св. Нектариј Битолски“ 

220 

41 

,,Македонска“ од ул.,,Филип 
Втори Македонски“ до 
ул.,,Прохор Пчински“ 

220 

42 

,,Батаљон Стив Наумов“ 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 

,,Влатко Миленкоски“ од 
ул.,,Никола Тесла“ до 
ул.,,Димитар Илиевскки 
Мурато“ 

640 

46 

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

1400 

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

450 

48 ,,Македонски гемиџии” 1100 
49 „Рузвелтова“ од Широк 

сокак до ул.„Столарска“ 
170 

 Вкупно: 51.130,00м 
 

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 
,,Филипм Втори Македонски“ по 
,,Батаљон Стив Наумов“ 

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 

 
Сообраќајници од втор приоритет 

 

1 

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

950 

2 
,,Илинденска“ од ,,Мирче Ацев“ 
до ,,Батаљон Стив Наумов“ 

900 

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

550 

4 

,,Димитар Влахов“ од 
ул.,,Батаљон Стив Наумов“ 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 

,,Пеце Матичевски“ од 
ул.,,Климент Охридски,, до ул 
,,Стевче Патако,, 

200 

11 

,,Стевче Патако“ од ул.„Пеце 
Матичевски“ до ,,Стив Наумов”, 
„Орде Чопела” 

330 
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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 

15 

,,Цане Василев“ од ул.,,Филип 
Втори Македонски“ до 
ул.,,Батаљон Стив Наумов“ 

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 рурални 

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 

 

Реден 
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, Барешани, 
Канино, Велушина, Острец, Кишава, 
Граешница, Лажец, Жабени, 
Породин Драгош, Меџитлија и 
Кременица 

 
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 / 

4 Трактор со 
нож и 
посипувач 

1 / 

 Вкупно: 4 2 
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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 
 

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 
 

Реден 
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 300,00 

2 Песок-ризла м³ 300,00 
3 Ладна 

асфалтна 
маса 

Т 30,00 
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ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
 

МАТЕРИЈАЛИ 

Индустриска сол т 300,00       5.546,00     1.663.800,00   
Песок-ризла м³ 300,00       850,00       255.000,00      
Ладна асф.маса т 30,00         12.980,00   389.400,00      
Вкупно: 2.308.200,00    

 
ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 

Ефективна работа на возила 4.722.604,00         
Маш. и возила во приправност 3.897.142,60         
Вкупно: 8.619.746,00          

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 МАТЕРИЈАЛИ 2.308.200,00      
2 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 8.619.746,00      

Вкупно: 10.927.946,00     
 
 
 
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 при-
оритет ќе се оспособуваат веднаш по 
извршеното оспособување на сообраќај-
ниците од прв приоритет. 

 
Во втората состојба на готовност се анга-

жира предвидената механизација СПОРЕД 
ПОТРЕБА и работна рака на КЈП Ниско-
градба и другите ангажирани фирми и гра-
дежната 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.07-29/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 формирање 
на паралелки со помал број на ученици во 

основните училишта на подрачјето на 
општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на паралелки со помал број на ученици во 
основните училишта на подрачјето на 
општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 41 од Законот за 
основно образование („Службен весник на 
РМ“ бр.103/08) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во основните училишта на 
подрачјето на општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се формираат паралелки 

со помал број на ученици во основните 
училишта на подрачјето на општината 
Битола и тоа: 

 
1. Основно училиште ,,Елпида Караманда“ 

Битола следниве паралелки: 
-1в одделение – 23 ученици 
-2а одделение – 20 ученици 
-3а одделение – 22 ученици. 3в – 20 ученици 
-4а одделение – 18 ученици 
-6б одделение – 22 ученици. 6в – 21 ученик 
-7а одделение – 22 ученици, 7в – 22 ученици 
-8а одделение – 15 ученици, 8б – 16 ученици, 

8в – 17 ученици 
-9а одделение – 17 ученици. 
 
2. Основно училиште ,,Св.Климент 

Охридски“ Битола следниве паралелки: 
-II одделение – 1, 2, 3 и 4 
-III одделение – 1, 3 и 4 
-IV одделение – 1, 2, 3, 4 и 5 
-V одделение – 1, 2, 4 и 5 
-VI одделение – 4 
-VII одделение – 2 и 4 
-VIII одделение – 1, 2, 3, 4 и 5 
-IX одделение – 1, 2, 3, 4 и 5. 
 
3. Основно училиште ,,Даме Груев“ Битола 

следниве паралелки: 
-I одделение – 3 паралелки од 60 ученици во 

месец август 
-II одделение – II a - 17 ученици, II б – 13, II в 

– 12 
-III одделение – III a – 16 ученици, III б – 18, 

III в – 27 
-IV одделение – IV а – 21 ученик, IV б – 14, 

IV в – 20 

-V одделение – V a – 17 ученици, V б – 14, V 
в – 18, V г – 18 

-VI одделение – VI а – 15 ученици, VI б – 15, 
VI в – 15, VI г – 15 

-VII одделение – VII a – 14 ученици, VII б – 
15, VII в – 15, VII г – 14 

-VIII одделение – VIII a – 14 ученици, VIII б 
– 18, VIII в – 14 

-IX одделение – IX a – 20 ученици, IX б – 22, 
IX в – 20. 

 
ПУ село Долно Оризари 
-I одделение – 1 паралелка од 60 ученици во 

месец август 
-II одделение – 18 ученици 
-III одделение – 18 ученици 
-IV одделение – 19 ученици 
-V одделение – 16 ученици 
-VI одделение – VI 1 – 13 ученици, VI 2 – 12 
-VII одделение – 18 ученици 
-VIII одделение – VIII – 14 
-IX одделение – IX – 15 
 
ПУ село Карамани – 2 комбинирани 

паралелки од I-V одделение – 22 ученици. 
 
4. Основно училиште ,,Св.Кирил и Методиј,, 

Битола следниве паралелки: 
-I одделение – 2 паралелки со 48 ученици 
-II одделение – 2 паралелки со 39 ученици 
-III одделение – 2 паралелки со 35 ученици 
-IV одделение – 2 паралелки со 43 ученици 
-V одделение – 2 паралелки со 45 ученици 
-VI одделение – 2 паралелки со 39 ученици 
-VII одделение – 3 паралелки со 57 ученици 
-VIII одделение – 2 паралелки со 36 ученици 
-IX одделение – 2 паралелки со 39 ученици 
 
ПУ село Логоварди: 
-I одделение – 1 паралелка со 5 ученици 
-II одделение – 1 паралелка со 8 ученици 
-III одделение – 1 паралелка со 6 ученици 
-IV одделение - 1 комбинирана паралелка (II-

IV) со 4 ученици 
-V одделение – 1 комбинирана паралелка (III-

V) со 3 ученици 
 
5. Основно училиште ,,Стив Наумов“ Битола, 

следниве паралелки: 
-I одделение – 4 паралелки со 85 ученици 
-II одделение – 4 паралелки со 88 ученици 
-III одделение – 4 паралелки со 97 ученици 
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-IV одделение – 4 паралелки со 73 ученици 
-VI одделение – 4 паралелки со 67 ученици 
-VII одделение – 4 паралелки со 64 ученици 
-VIII одделение – 3 паралелки со 57 ученици 
-IX одделение – 4 паралелки со 96 ученици 
 
6. Основно училиште ,,Гоце Делчев,, Битола 

следниве паралелки: 
-I-1 – 12 ученици, I-2 – 12 ученици, I-3 – 11 

ученици, I-5 – 8 ученици, I-6 – 8 ученици 
-II-1 – 15 ученици, II-2 – 12 ученици, II-3 – 19 

ученици, II-5 – 19 ученици 
-IV-1 – 20 ученици, IV-2 – 17 ученици 
-V-1 – 20 ученици, V-2 – 23 ученици, V-5 – 

18 ученици 
-VI-1 – 15 ученици, VI-2 – 18 ученици, VI-3 – 

13 ученици, VI-5 – 17 ученици, VI-6 – 17 
ученици 

-VII-1 – 12 ученици, VII-2 – 17 ученици, VII-
3 – 15 ученици, VII-5 – 16 ученици, VII-6 – 14 
ученици 

-VIII-1 – 14 ученици, VIII-2 – 18 ученици, 
VIII-5 – 14 ученици, VIII-6 – 12 ученици 

-IX-1 – 17 ученици, IX-2 – 16 ученици, IX-3 – 
19 ученици, IX-5 – 21 ученици 

 
7. Основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев,, 

Битола следниве паралелки: 
-I-1 – 11 ученици-V-2 – 14 ученици 
-I-2 – 11 ученици-V-3 – 14 ученици 
-I-3 – 11 ученици-V-4 – 14 ученици 
-I-4 – 11 ученици-VI-1 – 17 ученици 
-II-1 – 22 ученици -VI-2 – 19 ученици 
-II-2 – 20 ученици-VII-3 – 16 ученици 
-II-3 – 19 ученици -VII-1 – 17 ученици 
-II-4 – 20 ученици-VII-2 – 13 ученици 
-II-5 – 11 ученици-VII-3 – 17 ученици 
-III-1 – 24 ученици-VII-4 – 14 ученици 
-III-2 – 21 ученик-VIII-1 – 11 ученици 
-III-3 – 20 ученици-VIII-2 – 12 ученици 
-III-4 – 22 ученици-VIII-3 – 10 ученици 
-IV-1 – 15 ученици-VIII-4 – 13 ученици 
-IV-2 – 16 ученици-IX-1 – 13 ученици 
-IV-3 – 16 ученици-IX-2 – 12 ученици 
-IV-4 – 16 ученици-IX-3 – 13 ученици 
-V-1 – 17 ученици-IX-4 – 12 ученици 
 
Посебни паралелки: 
-Прво – 1 ученик 
-Второ – 4 ученици 
-Трето – 6 ученици 
-Четврто – 2 ученици 

-Петто – 3 ученици 
-Шесто – 8 ученици 
-Седмо осмолетка – 3 ученици 
-Седмо деветтолетка – 4 ученици 
-Осмо – 3 ученици 
 
8. Основно училиште ,,Коле Канински“ 

Битола следниве паралелки: 
-Прво одделение – 3 паралелки – 60 ученици 
-Второ одделение – 3 паралелки – 60 ученици 
-Трето одделение – 3 паралелки – 57 ученици 
-Четврто одделение – 3 паралелки – 71 

ученик 
-Петто одделение – 3 паралелки – 64 ученици 
-Шесто одделение – 4 паралелки – 89 

ученици 
-Седмо одделение – 4 паралелки – 74 

ученици 
-Осмо одделение – 3 паралелки – 51 ученик 
-Деветто одделение – 4 паралелки – 85 

ученици 
 
Подрачно училиште село Буковски ливади 
-Прво одделение – 2 паралелки – 35 ученици 
-Второ одделение – 2 паралелки – 31 ученик 
-Трето одделение – 2 паралелки – 30 ученици 
-Четврто одделение – 2 паралелки – 30 

ученици 
-Петто одделение – 1 паралелка – 10 ученици 
 
Подрачно училиште село Буково 
-Прво одделение – 1 паралелка – 5 ученици 
-Седмо одделение – 1 паралелка – 8 ученици 
-Осмо одделение – 1 паралелка – 2 ученици 
-Деветто одделение – 1 паралелка – 7 

ученици 
 
9. Основно училиште ,,Александар 

Турунџев“ село Кукуречани следниве паралел-
ки: 

-Петто одделение – 1 паралелка – 8 ученици 
-Седмо одделение – 2 паралелки – 15 

ученици 
-Осмо одделение – 2 паралелки – 17 ученици 
 
Подрачно училиште село Габалавци 
-Второ одделение – 1 ученик 
-Четврто одделение – 1 ученик 
-Петто одделение – 1 паралелка – 1 ученик 
 
Подрачно училиште село Драгожани 
-Прво одделение – 2 ученици 
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-Трето одделение – 2 ученици 
-Четврто одделение – 1 паралелка – 1 ученик 
 
10. Основно училиште ,,Крсте Петков 

Мисирков“ село Бистрица следниве паралелки: 
-Прво одделение – 1 паралелка – 15 ученици 
-Второ оддление – 1 паралелка – 8 ученици 
-Трето одделение – 1 паралелка – 9 ученици 
-Четврто одделение – 1 паралелка – ученици 
-Петто одделение – 1 паралелка – 9 ученици 
-Шесто одделение – 2 паралелки – 34 

ученици 
-Седмо одделение – 2 паралелки – 52 

ученици 
-Осмо одделение – 2 паралелки – 28 ученици 
-Деветто одделение – 2 паралелки – 41 

ученик 
 
Подрачно училиште село Кравари: 
-Прво одделение – 1 паралелка – 12 ученици 
-Второ одделение – 1 паралелка – 3 ученици 
-Трето одделение – 1 паралелка – 16 ученици 
-Четврто одделение – 1 паралелка – 14 

ученици 
-Петто одделение – 1 паралелка – 7 ученици 
 
Подрачно училиште село Кишава 
-Шесто одделение – 1 паралелка – 16 

ученици 
-Седмо одделение – 1 паралелка – 20 

ученици 
-Осмо одделение – 1 паралелка – 8 ученици 
-Деветто одделение – 1 паралелка – 11 

ученици 
 
11. Основно училиште ,,Тодор Ангелевски“ 

Битола следниве паралелки: 
-Прво одделение – I-1 – 18, I-2 – 20, I-3 – 13, 

I-4 – 20, I-5 – 18, I-6 – 15, I-7 – 16 
-Второ одделение – II-1 – 17, II-2 – 22, II-3 – 

23. II-4 – 22, II-5 – 13, II-6 – 21 
-Трето одделение – III-2 – 20, III-4 – 10, III-5 

– 20 
-Четврто одделение – IV-2 – 21, IV-4 – 10, IV-

5 – 12 
-Петто одделение – V-2 – 21, V-4 – 13, V-5 – 

14, V-6 – 19 
-Шесто одделение – VI-1 – 21, VI-2 – 22, VI-3 

– 17, VI-4 – 19, VI-5 – 19, VI-6 – 16 
-Седмо одделение – VII-1 – 19, VII-2 – 14, 

VII-3 – 24, VII-5 – 16, VII-6 – 10, VII-7-10 

-Осмо одделение – VIII-1 – 20, VIII-2 – 23, 
VIII-3 – 20, VIII-4 – 9, VIII-5 – 9 

-Деветто одделение – IX-1 – 17, IX-2 – 23, IX-
3 – 19, IX-4 – 24, IX-5 – 13, IX-6 – 16 

 
12. Основно училиште д-р ,,Трифун 

Пановски“ Битола следниве паралелки: 
-Прво одделение – Ia – 15, Iб -15 
-Второ одделение – IIa-16, IIб – 13 
-Трето одделение – IIIa – 11, IIIб – 16 
-Четврто одделение – IVa – 10, IVб – 10 
-Петто одделение – Va – 17, Vб – 18 
-Шесто одделение – VIa – 17, VIб – 16 
-Седмо одделение – VIIa – 19, VIIб – 20 
-Осмо одделение – VIIIa – 10, VIIIб – 10 
-Деветто одделение – IXa – 21, IXб - 20 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласни на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-29/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 формирање 
на паралелки со помал број на ученици во 

средните училишта на подрачјето на 
општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на паралелки со помал број на ученици во 
средните училишта на подрачјето на 
општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 28, став 3 од Законот 
за средно образование (Пречистен текст-
Службен весник на РМ бр.52/02) и член 2 
од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за средно образование („Службен 
весник на РМ“ бр.24/13), член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 17.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на паралелки со помал број 

на ученици во средните училишта на 
подрачјето на општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се формираат паралелки 

со помал број на ученици во средните 
училишта на подрачјето на општината 
Битола и тоа: 

1.Средно општинско училиште ,,Таки 
Даскало“ Битола следниве паралелки од 
прва до четврта година во стручното 
образование: 

-графичка струка 
-текстилно-кожарска струка 
-сообраќајна струка 
-градежно-геодетска струка 
-рударско-геолошка струка 
-металуршка струка. 
 
2.Средно општинско земјоделско 

училиште ,,Кузман Шапкарев“ Битола, 2 
паралелки, од кои во една ќе има 9 (девет) 
ученици, а во друга 10 (десет) од следниве 
четири образовни профили: 

-I-1 – 22 ученици (комбинирана 
паралелка) 

-I-2 – 22 ученици (спортска паралелка-
фудбал) 

-II-1 – 8 ученици (техничар за 
агроменаџмент и ветеринарен техничар) 

-II-2 – 9 ученици (техничар за фармерско 
производство и техничар за хортикултура) 

-III-1 – 7 ученици (техничар за 
агроменаџмент и ветеринарен техничар) 

-III-2 – 6 ученици (техничар за 
фармерско производство и техничар за 
хортикултура) 

-IV-1 – 12 ученици (техничар за 
агроменаџмент и ветеринарен техничар) 

-IV-2 – 8 ученици (техничар за 
фармерско производство и техничар за 
хортикултура). 

 
3.Средно општинско техничко училиште 

,,Ѓорѓи Наумов“ Битола следниве паралелки: 
-Техничар за компјутерско управување – 

1 паралелка 
-Машински техничар/Машинско 

енергетски техничар – 1 паралелка 
-Машински воздухопловен техничар – 1 

паралелки 
-Автотехничар мехатроничар – 1 

паралелка 
-Електротехничар за компјутерска 

техника и автоматика – 3 паралелки 
-Електротехничар за електроника и 

телекомуникации – 1 паралелка 
-Електротехничар енергетичар – 1 

паралелка 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник“ на 
општината Битола. 

 
Бр.07-29/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 на 

користење недвижен имот сопственост на 
Општината Битола без надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
користење недвижен имот сопственост на 
Општината Битола без надоместок, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 17.10.2014 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-1393/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 22 став 1 
точка 36 и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 
15 од Правилникот за условите за стопани-
сување и начинот на продажба и давање на 
користење недвижни ствари во сопственост 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 14/07), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на користење недвижен имот 

сопственост на општината Битола без 
надоместок 

Член 1 
Со оваа одлука му се даваат на корис-

тење простории на Државното музичко 
училиште во СОУ „Таки Даскало“ Битола, 
без надоместок. 

 
 Член 2 

Трошоците што ќе настанат со корис-
тење на опремата, услугите и заедничките 
простории за адаптација, тековното и 
инвестиционото одржување паѓаат на товар 
на корисникот. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со кој 
што ќе се регулира начинот на користењето 
на просториите во сопственост на Општина 
Битола. 

 
Член 4 

Државното музичко училиште се обвр-
зува да обезбеди нормални услови за 
функционирање на просториите. 

Член 5 
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола ”. 

 
Бр.07-29/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 основање на 

Јавно претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инжинеринг 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за основање на 
Јавно претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инжинеринг 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 21, 24 став 1 и 2 и 

член 36 став 1 точка 4 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 18 став 1 и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
член 2 став 1 член 3 став 3, член 9 став 2 од 
Законот за јавните претпријатија 
(„Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 6/12 и 119/13), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 17.10.2014 год. донесе 
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О Д Л У К А  
за основање на Јавно претпријатие за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се основа Јавно прет-

пријатие за урбанистичко планирање, 
проектирање и инжинеринг Битола 

Основач на Јавното претпријатие е Сове-
тот на Општината Битола. 

 
ДЕЈНОСТ 

 
Член 2 

Претпријатието во рамките на својот 
делокруг на работа ги врши следниве 
дејности: 
– проектирање, инжинеринг, надзор и 

останати технички услуги 
– инженерство и со него поврзано тех-

ничко советување 
– останати стручни, научни и технички 

дејности неспоменати на друго место 
– ГИС – географско информационен 

систем  
 

ФИРМА И СЕДИШТЕ 
 

Член 3 
Полниот назив на фирмата на Јавното 

претпријатие гласи: 
„ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УРБА-

НИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИ-
РАЊЕ И ИНЖИНЕРИНГ БИТОЛА“. 

Скратениот назив на фирмата ќе гласи: 
ЈПЗУППИ (во понатамошниот текст: 

Јавно претпријатие) 
Седиштето на Јавното претпријатие е во 

Битола на ул. „Бул. Први Мај“ бр. 61. 
 

СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ 
 

Член 4 
Средствата за основање на Јавното 

претпријатие се обезбедуваат од основачот 
Општина Битола и ќе изнесуваат 350.000,00 
денари. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 
Член 5 

Јавното претпријатие во вршењето на 
дејност од јавен интерес се организира на 
начин со кој се обезбедува единственост, 
ефиканост и максимален успех во просецот 
на работењето со цел за постигнување на 
највисоки резултати во техничкиот, техно-
лошкиот, економскиот развој на Општината 
Битола. Постигнувањето на развој и усо-
гласенот со општиот интерес и заштита на 
добрата од општ интерес, преку квлаитетно 
задоволување на потребите на корисниците 
на услуги. 

 
Член 6 

За извршувањето на задачите од член 5 
на оваа одлука, Јавното претпријатие ќе се 
организира во одделенија чија работа 
поблиску ќе биде определена со Статутот на 
Јавното претпријатие. 

 
ОРГАНИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 
Член 7 

Органи на Јавното претпријатие се: 
Управен одбор, Надзорен одбор за кон-

трола над материјално-финансиското 
работење и директор. 

 
Член 8 

Надлежностите, организацијата и рабо-
тата на органите на Јавното претпријатие 
како и другите работи од значање за 
делокругот на Јавното претпријатие ќе се 
уредат со Статутот на Јавното претпријатие. 

 
Член 9 

Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие се состои од 5 ( пет ) члена што ги 
именува и разрешува Советот на Општи-
ната Битола. 

Мандатот на Претседателот и членовите 
на Управниот одбор трае 4 години. 

 
Член 10 

Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиско работење на Јавното 
претпријатие се состои од 5 (пет) члена кои 
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ги именува, односно разрешува Советот на 
Општината Битола. 

Во случај на престанок на мандатот или 
во случај на распуштање на Управниот 
одбор, или Надзорниот одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење тие 
продолжуваат да ги вршат функциите до 
именувањето на нов Управен одбор, од-
носно Надзорен одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење. 

Мандатот на Претседателот и членовите 
на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење трае 4 
(четири) години. 

 
Член 11 

Директорот на Јавното претпријатие го 
избира Градоначалникот на Општината 
Битола по пат на јавен конкурс. 

 
Член 12 

Овластувањата, правата, обврските и 
одговорностите на органите на Јавното 
претпријатие ќе бидат регулирани со 
Статутот на Јавното претпријатие во 
согласност со закон.  

 
ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

Член 13 
Статутот на Јавното претпријатие го 

донесува Управниот одбор на Јавното 
претпријатие. 

 
Член 14 

Со Стаутот на Јавното претпријатие 
поблиску се уредува: организацијата, упра-
вувањето и раководењето со јавното прет-
пријатие, општите акти и постапката за 
нивното донесување и извршување, како и 
другите работи од значење за јавното 
претпријатие. 

 
Член 15 

Основачот дава согласност на Статутот 
на Јавното претпријатие. 

 
Член 16 

Донесувањето на Статутот на Јавното 
претпријатие ќе се изврши во рок од 30 дена 

од денот на основањето на Јавното прет-
пријатие.  

 Вршителот на должноста Директор ќе ги 
врши работите за запишување на Јавното 
претпријатие во Трговскиот регистар и 
другите активности потребни за почеток со 
работата на Јавното претпријатие. 

 
Член 17 

Работите околу почетокот со работа на 
Јавното претпријатие ќе ги координира 
директорот или лице овластено од него. 

 
ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

Член 18 
Јавното претпријатие има својство на 

правно лице со своја жиро сметка, а за 
извршените и преземените обврски во 
правниот промет со трети лица одговара со 
целокупниот имот со целосна одговорност. 

 
Член 19 

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

 
Бр.07-29/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 именување 

членови во Управниот одбор на Јавно 
претпријатие за урбанистичко планирање, 

проектирање и инжинеринг Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови во Управниот одбор на Јавно 
претпријатие за урбанистичко планирање, 
проектирање и инжинеринг Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 17.10.2014 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-1393/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12 и 
119/13), и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување членови во Управниот 

одбор на Јавно претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инжинеринг Битола 

1. Во Управниот одбор на Јавно претпри-
јатие за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инжинеринг Битола се именуваат:  

 
– Томе Димовски, д-р по информатичка 

технологија, ВД декан во Факултетот за 
компјутерски инженеринг Битола;ул. „7-
ма Бригада“ бр.34 

– Славчо Исијановски, дипл.економист, 
ул. „Константин Робев“ бр. 8 

– Зоран Јошевски, д-р по сообраќај, проф. на 
Технички факултет, ул. „Кленовец“ бр. 60; 

– Сашо Мицевски, дипл. град. инг., ул. 
„Солунска“ бр. 188 и 

– Благој Котевски, дипл.маш.инг., ул. 
„Скоевска“ бр. 92. 

 
2. Примерок од решението да се достави 

до именуваните и Јавното претпријатие. 
 
3. Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.07-29/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 именување 
членови во Надзорниот одбор за контрола 
над материјално-финансиското работење 
на Јавно претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инжинеринг 

Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови во Надзорниот одбор за контрола 
над материјално-финансиското работење на 
Јавно претпријатие за урбанистичко пла-
нирање, проектирање и инжинеринг Битола, 
донесено на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 17 и 26 од Законот за 
јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ 
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
6/12 и 119/13) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување членови во Надзорниот 
одбор за контрола над материјално-

финансиското работење на Јавно 
претпријатие за урбанистичко планирање, 

проектирање и инжинеринг Битола 

1. Во Надзорниот одбор за контрола над 
материјално-финансиското работење на 
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Јавно претпријатие за урбанистичко плани-
рање, проектирање и инжинеринг Битола се 
именуваат:  
– Марија Шкрековска, м-р по економски 

науки, ул. „Никола Тесла“ бр.137; 
– Драгољуб Димов, дипл.ек., вработен во 

Охридска банка, ул. „Цар Самоил“ бр. 
138; 

– Билјана Јанкуловска, м-р по економски 
науки, вработена во Средношколски дом 
Битола, ул. „Минела Бабуковски“ бр. ;  

– Татјана Христовска, дипл.економист, 
нас. „Карпош“ 7/2/8 и 

– Љубе Никлевски, м-р по економски 
науки, вработен во Царина Битола, ул. 
„Димитар Тодоровски“ бр. 5-а. 

 
2. Примерок од решението да се достави 

до именуваните и Јавното претпријатие. 
 
3. Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.07-29/53                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување претставници 
од родителите на децата во Управниот 
одбор на Јавната Општинска Установа 

Детска Градинка „Мајски Цвет “ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување претставници од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на Јавната Општинска Установа Детска 
Градинка „Мајски Цвет “ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 17.10.2014 година. 

 

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

 
Бр. 08-1393/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 114 став 8, 17 и 18 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ бр. 23/2013) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 17.10.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување 

претставници од родителите на децата во 
Управниот одбор на Јавната Општинска 

Установа Детска Градинка „Мајски Цвет “ 
Битола 

1. Од Управниот одбор како претстав-
ници од родителите на децата во Јавната 
општинска установа Детска градинка 
„Мајски Цвет“ Битола се разрешуваат 
Виолета Ангелевска и Јасмина Диневска, а 
на нивно место се именуваат 

 
– Александра Гочева-Јерчиќ и 
– Јулијана Чапарова-Стојановска. 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола”. 

 
Бр.07-29/54                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 именување 
претставник на Установата во Управниот 

одбор на Јавната Општинска Установа 
Детска Градинка „Мајски Цвет “ Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
претставник на Установата во Управниот 
одбор на Јавната Општинска Установа 
Детска Градинка „Мајски Цвет “ Битола, 
донесено на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 17.10.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1393/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 114 став 8, 17 и 18 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ бр. 23/2013) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 17.10.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување претставник на Установата 
во Управниот одбор на Јавната Општинска 
Установа Детска Градинка „Мајски Цвет “ 

Битола 

1. Во Управниот одбор на Јавната 
општинска установа Детска градинка 
„Мајски Цвет“ Битола, претставник на 
Установата се именува 

 
– Зора Четелева, музички педагог. 

 
2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола”. 

 
Бр.07-29/55                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 Одлуката на Управниот 

одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 
работа на воспитните групи со поголем 
број на деца во ДГ „Мајски Цвет“ „Коца 

Василева“, ДГ „Пеперутка“, ДГ „Качунка“ 
и ДГ „Ѕвездичка“ 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката на Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 
работа на воспитните групи со поголем број 
на деца во ДГ „Мајски Цвет“ „Коца 
Василева“, ДГ „Пеперутка“, ДГ „Качунка“ и 
ДГ „Ѕвездичка“, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 64 точка 5 од Законот 

за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/2013) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката на 

Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола за работа на воспитните групи со 

поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет“ 
„Коца Василева“, ДГ „Пеперутка“,  

ДГ „Качунка“ и ДГ „Ѕвездичка“ 

1. СЕ ДАВА согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
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Битола за работа на воспитните групи со 
поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, 
ДГ „Коца Василева“, ДГ „Пеперутка“, ДГ 
„Качунка“ и ДГ „Ѕвездичка“ бр. 02-256/1 од 
30.09.2014 година, донесена на седницата на 
Управниот одбор на Установата одржана на 
30.09.2014 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола”. 

 
Бр.07-29/56                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 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 
утврдување на оправданоста на 

отсуството на член на Советот на 
Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за утврдување 
на оправданоста на отсуството на член на 
Советот на Општината Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.10.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1393/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 39, став 2 и 3 од 
Деловникот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 15/2005), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
17.10.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за утврдување на оправданоста на 
отсуството на член на Советот на 

Општината Битола 

1. Со овој Заклучок се утврдува 
оправданоста на отсуството на членот на 
Советот на Општината Битола Александар 
Ѓоргиевски во работата на седниците на 
Советот и седниците на работните тела. 

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

 
Бр.07-29/57                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.10.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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