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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот на Општинската
комисија за процена на штети од
поплавите во месец февруари 2015 година
во Општина Битола

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот на Општинската
комисија за процена на штети од
поплавите во месец февруари 2015 година
во Општина Битола

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Општинската комисија за процена на штети од
поплавите во месец февруари 2015 година
во Општина Битола.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот на Општинската комисија за
процена на штети од поплавите во месец
февруари 2015 година во Општина Битола,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/1
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе

Бр.09-210/3
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2014 г.
1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола за 2014 г., донесено на седницата на
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Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/2
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2014 г.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2014 година, донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 09.03.2015 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/4
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештајот за
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за
2014 година
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештајот за работењето на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/3
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештајот за
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за
2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за
2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/5
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за јавната чистота на
подрачјето на Општината Битола во 2014
година
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
јавната чистота на подрачјето на Општината
Битола во 2014 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/4
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за јавната чистота на
подрачјето на Општината Битола во
2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавната чистота на
подрачјето на Општината Битола во 2014
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/6
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Финансовата програма за јавните зелени
површини на подрачјето на Општината
Битола за 2014 година
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Финансовата
програма за јавните зелени површини на
подрачјето на Општината Битола за 2014
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/5
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Финансовата програма за јавните
зелени површини на подрачјето на
Општината Битола за 2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Финансовата програма за јавните
зелени површини на подрачјето на
Општината Битола за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/7
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на завршната сметка на КЈП
„Нискоградба“ Битола за 2014 г.
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1. Го објавувам Решението за давање
согласност на завршната сметка на КЈП
„Нискоградба“ Битола за 2014 г., донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за работењето на КЈП
„Нискоградба“ Битола во 2014 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-406/6
03.04.2015 год.
Битола

Бр. 08-406/7
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на завршната сметка
на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2014 г.
1. Се дава согласност на завршната сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2014
година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 26.02.2015 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/8
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола
во 2014 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола
во 2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за работењето на КЈП „Нискоградба“
Битола во 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/9
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на завршната сметка на ЈП
„Пазари“ Битола за 2014 г.
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на завршната сметка на ЈП
„Пазари“ Битола за 2014 г., донесено на
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седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/8
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на завршната сметка
на ЈП „Пазари“ Битола за 2014 г.
1. СЕ УСВОЈУВА завршната сметка на
ЈП „Пазари“ Битола за 2014 година, донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 25.02.2015 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/10
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот за работата на
на ЈП „Пазари“ Битола за 2014 г.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“
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Битола за 2014 г., донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/9
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈП „Пазари“ Битола за 2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/11
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на завршната сметка на ЈКП
„Водовод“ Битола за 2014 г.
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на завршната сметка на ЈКП
„Водовод“ Битола за 2014 г., донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 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. 08-406/10
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и
41/14) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на завршната сметка
на ЈКП „Водовод“ Битола за 2014 г.
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ЈКП „Водовод“ Битола за 2014 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/11
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за
финансиското работење на ЈКП „Водовод“
Битола за 2014 година

1. Се дава согласност на завршната
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2014
година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 13.03.2015 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за финансиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола
за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.09-210/12
30.03.2015 г.
Битола

Бр.09-210/13
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за финансиското
работење на ЈКП „Водовод“ Битола за
2014 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на завршната сметка на ЈП за
стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ Битола за 2014 г.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за финансиското работење на

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на завршната сметка на ЈП за
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стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ Битола за 2014 г., донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/12
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на завршната сметка
на ЈП за стопанисување со Индустриската
зона „Жабени“ Битола за 2014 г.
1. Се дава согласност на завршната сметка на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола за 2014 година,
донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 26.02.2015 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/14
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
работењето на ЈП за стопанисување со
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Индустриската зона „Жабени“ Битола во
2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за работењето на ЈП за
стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ Битола во 2014 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/13
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
аботењето на ЈП за стопанисување со
Индустриската зона „Жабени“ Битола во
2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за работењето на ЈП за стопанисување со
Индустриската зона „Жабени“ Битола во
2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/15
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на ОЈУ „Зоолошка
градина“ Битола за 2014 година
1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2014 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/14
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 35 од Законот за
културата („Службен весник на РМ“ бр.
66/03), член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
05/02), а во врска со член 22 и 70 од
Статутот на Општинта Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.03.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ОЈУ
„Зоолошка градина“ Битола
за 2014 година
1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2014 година,
донесена на седницата на Управниот одбор
одржана на 21.02.2015 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/16
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ОЈУ
„Зоолошка градина“ Битола за 2014
година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на ОЈУ „Зоолошка
градина“ Битола за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/15
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 35 од Законот за
културата („Службен весник на РМ“ бр.
66/03), член 36 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
05/02), а во врска со член 22 и 70 од
Статутот на Општинта Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2014
година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за
2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/17
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на ОЈУ Дом за
стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2014
година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ОЈУ Дом за стари лица
„Сју Рајдер“ Битола за 2014 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/16
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 49 од Законот за
социјална заштита („Службен весник на
РМ“ бр. 50/97, 16/02, 17/03 и 65/04) член 36
од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со
член 22 и 70 од Статутот на Општинта
Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ОЈУ
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за
2014 година
1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ОЈУ
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за
2014 година, донесена на седницата на
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Управниот одбор, одржана на 26.02.2015
година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/18
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работа на ОЈУ
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за
2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работа на ОЈУ Дом за стари
лица „Сју Рајдер“ Битола за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/17
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работа на ОЈУ
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за
2014 година
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа
на ОЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/19
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за уредување на градежното
земјиште во Општината Битола за
2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
уредување на градежното замјиште во
Општината Битола за 2014 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/18
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на
градежното земјиште во Општината
Битола за 2014 година

ПЕТОК 03.04.2015

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општината Битола за
2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-210/20
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за одржување инсталации на
локалната патна мрежа и улиците во
Општината Битола за 2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
одржување инсталации на локалната патна
мрежа и улиците во Општината Битола за
2014 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/19
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за одржување инсталации

ПЕТОК 03.04.2015
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на локалната патна мрежа и улиците во
Општината Битола за 2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците
во Општината Битола за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-210/21
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за користење и одржување на
уличното осветлување во Општината
Битола за 2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2014 година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/20
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за користење и одржување
на уличното осветлување во Општината
Битола за 2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-210/22
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за организирање на зимската
служба на подрачјето на Општината
Битола за сезоната 2014/2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната
2014/2015 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/21
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
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Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за организирање на
зимската служба на подрачјето на
Општината Битола за сезоната 2014/2015
година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за организирање на зимската служба на подрачјето на Општината
Битола за сезоната 2014/2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-210/23
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за спроведување
на Програмата за изработка на
урбанистички планови и Програмата за
изработка и донесување на општи акти за
села на подрачјето на Општина Битола за
2014 г. заклучно со 31.12.2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за спроведување на Програмата
за изработка на урбанистички планови и
Програмата за изработка и донесување на
општи акти за села на подрачјето на
Општина Битола за 2014 г. заклучно со
31.12.2014 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.

ПЕТОК 03.04.2015

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/22
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за
спроведување на Програмата за изработка
на урбанистички планови и Програмата за
изработка и донесување на општи акти за
села на подрачјето на Општина Битола за
2014 г. заклучно со 31.12.2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и Програмата за
изработка и донесување на општи акти за
села на подрачјето на Општина Битола за
2014 г. заклучно со 31.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-210/24
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за
2014 година

ПЕТОК 03.04.2015
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/23
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2014
година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2014
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-210/25
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион 2010-2015
година од страна на Центарот за развој на
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Пелагонискиот плански регион за
2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за развој на Пелагонискиот
плански регион 2010-2015 година од страна
на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/24
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион 2010-2015
година од страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за
2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион 2010-2015
година од страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2014
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-210/26
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола

СТР. 14 – БРОЈ 4
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(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на
Територијалната противпожарна единица
Битола за период од 01.01 до
31.12.2014 г.

ПЕТОК 03.04.2015

54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за работа на
Територијалната противпожарна единица
Битола за 2015 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на Територијалната
противпожарна единица Битола за период
од 01.01 до 31.12.2014 г., донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за работа на Територијалната
противпожарна единица Битола за 2015
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-406/25
03.04.2015 год.
Битола

Бр. 08-406/26
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
Територијалната противпожарна единица
Битола за период од 01.01 до
31.12.2014 г.

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за работа на
Територијалната противпожарна единица
Битола за 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Територијалната противпожарна
единица Битола за период од 01.01 до
31.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/27
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа
на Територијалната противпожарна единица
Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/28
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола

ПЕТОК 03.04.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за стручно
оспособување на единиците за заштита и
спасување при Општина Битола за 2015
година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за стручно оспособување на
единиците за заштита и спасување при
Општина Битола за 2015 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/27
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за стручно
оспособување на единиците за заштита и
спасување при Општина Битола за 2015
година
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за стручно
оспособување на единиците за заштита и
спасување при Општина Битола за 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/29
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
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54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа
надлежност Битола во текот на второто
полугодие од 2014 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Информација за безбедносната состојба
на подрачјето на Полициската станица од
општа надлежност Битола во текот на
второто полугодие од 2014 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/28
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 30.03.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа
надлежност Битола во текот на второто
полугодие од 2014 година
1. СЕ УСВОЈУВА Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа надлежност
Битола во текот на второто полугодие од
2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-210/30
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Буџетот на Општина Битола за 2015 година,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
проширување и измена на распоредот на
средствата на Буџетот на Општина Битола
за 2015 година

Бр. 08-406/29
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

1. Ја објавувам Одлуката за проширување
и измена на распоредот на средствата на

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр. 05/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2005,
2008) и член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 30.03.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Битола за 2015 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Битола за 2015 година на следниот начин:
Потпрограма и назив на Потпрограмата
Потставка и опис на потставката

Самофин.

Дотации

Донации

Кредити

0

0

1.000.000

0

Се зголемуваат приходите на следните
потставки:_________________________
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
744211 Донации од физички лица
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
482220 Изградба на мостови

0
0
1.000.000
0
_______________________________________________
0
0
1.000.000
0

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината
Битола“ и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2015 година.
Бр.09-210/31
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПЕТОК 03.04.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за долгорочно
домашно задолжување на Општина Битола
во рамки на Проектот за подобрување на
општинските услуги ( МСИП)
1. Ја објавувам Одлуката за долгорочно
домашно задолжување на Општина Битола
во рамки на Проектот за подобрување на
општинските услуги (МСИП), донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/30
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од
Законот за јавен долг („Сл. весник на РМ“
бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36
од Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“ бр. 5/02), Советот на Општината Битола на седницата одржана на
30.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за долгорочно домашно задолжување на
Општина Битола во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услуги
(МСИП)
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно
домашно задолжување на Општина Битола,
кое ќе се оствари преку потпишување на
Договор за под-заем со Министерство за
финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на
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општинските услуги финансирани со заем
од Меѓународната банка за обнова и развој
–
Светска
Банка,
во
висина
на
155.883.097,00 денари (стопедесетипетмилиониосумстотиниосумдесетитриилјадии
деведесетиседумденари, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект
„Изградба на инфраструктурни објеки на
улици во АРМ Четврт 1 и Четврт 2
Битола (во АРМ Четврт 1 улиците: СРУ2
именувана како „Григор Прличев“, СРУ
3 именувана како „Тодор Скаловски“,
СРУ 4 именувана како „Баница“ и СТУ
5б именувана како „Рокдаил“. Во АРМ
Четврт 2 улиците: СРУ 4 именувана како
„Дедо Иљо Малешевски“ СТУ 7 именувана како „Дедо Иљо Малешевски“ и
СТУ 12 именувана како „Св. Јован
Кукузел“)
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на
домашно долгорочно препозајмување преку
Проектот за подобрување на општинските
услуги, финансиран со заем од Меѓународна Банка за обнова и развој – Светска
Банка, под следниве услови:
• Каматна стапка: шест месечен
EURIBOR со варијабилен распон
• Рок на отплата: 13 години
• Грејс период: 3 години
• Последниот датум на отплата на
заемот нема да биде подоцна од
15.02.2030 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-210/32
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за реализација
на проектот „Адаптација и рехабилитација
на локален пат за с. Лавци“ Општина
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за реализација
на проектот „Адаптација и рехабилитација
на локален пат за с. Лавци“ Општина
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/31
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/02), 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 30.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за реализација на проектот „Адаптација и
рехабилитација на локален пат за с.
Лавци“ Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука се потврдува дека проектот „Адаптација и рехабилитација на
локален пат за с. Лавци“е приоритет за
Општина Битола и истиот е вклучен во
стратешките документи на општината (Годишна програма за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта
и улици на Општина Битола за 2015 г.). За
реализацијата на горенаведениот проектот
се дава согласност општина Битола да аплицира до Министерството за финансии за
добивање на средства од ЕУ ИПА грантот
за рурална инфраструктура преку кој општината може да поднесе барање за финансиска поддршка со максимална вредност од
120.000 евра.

ПЕТОК 03.04.2015

Член 2
Согласно техничката документација,
проценетата вредност на проектот изнесува
85.466,20евра(осумдесетипетилјадичетирис
тотинишеесетишетевраидваесетценти). Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со ИПА алокацијата за општина Битола во вредност од 85.466,20 евра.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.09-210/33
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на надоместок за користење на површина
во општа употреба – автобуски стојалишта
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на надоместок за користење на површина во
општа употреба – автобуски стојалишта,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/32
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 и 22 од Законот за
локална самоуправа („Сл весник на РМ“ бр.
05/2002) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 30.03.2015 година,
донесе
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ОДЛУКА
за утврдување на надоместок за
користење на површина во општа
употреба – автобуски стојалишта
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува надоместокот за користење на површина во општа
употреба – автобуски стојалишта.
Под поимот површина во општа употреба – автобуски стојалишта, се подразбира простор одреден за застанување на
автобуси согласно со возниот ред и за
безбедно влегување односно излегување на
патниците кој што воедно претставува
уредена урбана и означена површина –
автобуско стојалиште.
Член 2
Секој превозник кој врши линиски
превоз на патници во Општина Битола врз
основа на регистриран возен ред и правните
лица кои имаат или користат посебен
линиски превоз согласно оваа Одлука се
должни да плаќаат месечен надоместок за
користење на површината во општа употреба - автобуски стојалишта, за секое застанување на автобусите согласно регистрираниот возен ред.
Член 3
Со оваа Одлука се утврдува висина на
надоместокот за користење на површината
во општа употреба – автобуски стојалишта
по зони утврдени во член 33 од Одлуката за
општински линиски превоз на патници во
Општината Битола и тоа:
- I (прва) екстра зона - надоместок во
висина од 3 денари по застанување
- II (втора)градска зона - надоместок во
висина од 2 денари по застанување
- III (трета) рурална зона - надомест во
висина од 1 денар по застанување.
Член 4
Секој превозник кој врши линиски превоз на патници во Општина Битола врз
основа на регистриран возен ред и правните
лица кој имаат или користат посебен
линиски превоз се должни да ги користат
површините во општа употреба- автобуски
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стојалишта и за истите треба да плаќаат
надоместок утврден со оваа Одлука
Утврдениот надоместок за користење за
површините во општа употреба - автобуските стојалишта се плаќа месечно до петтиот работен ден во тековниот месец.
Член 5
Доколку превозникот кој врши линиски
превоз на патници во општина Битола со
регистриран возен ред и правните лица кој
имаат или користат посебен линиски
превоз, со писмена изјава заверена на нотар
се согласат финансиски да учествуваат во
реновирањето на површините во општа
употреба-автобуските стојалишта, сразмерно на користењето на истите се ослободуваат од плаќање на надоместокот утврден со
оваа одлука за временски период додека
трае регистрираниот возен ред или посебниот линиски превоз во траење од 5 години.
Член 6
Доколку корисникот на површините во
општа употреба- автобуски стојалишта не ја
исполнува обврската за плаќање надоместок
од оваа Одлука врз основа на записник од
овластен инспектор е должен да плати
надоместок во висина на вредноста за
користењето на автобуските стојалишта од I
и II зона по три пати дневно за период од
еден месец.
Член 7
Одлука да трае до траењето на дозволата
за обновување на општински линиски превоз односно траење од 5 години
Член 8
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласни на Општина Битола“.
Бр.09-210/34
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
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(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
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во Општината Битола е утврдена во членот
3 од Одлуката за општински линиски
превоз на патници во Општината Битола.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Правилникот за
условите, начинот и постапката за
доделување на линиите на превозниците
во општинскиот линиски превоз на
патници во Општината Битола

Член 3
Доделувањето на линиите се врши по
принципот „пакет на линии“, дадени во
Прилог 1, кој е составен дел на овој
правилник.

1. Го објавувам Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување
на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз на патници во
Општината Битола, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Член 4
Во доделувањето на линиите можат да
учествуваат правни лица кои имаат минимум 2 (две) возила по „пакет на линии“ кои
ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови и кои имаат банкарска
гаранција за обезбедување на возило во
резерва со стандарди на повисокиот капацитет на возило за одржување на линијата
од „пакетот на линии“.

Бр. 08-406/33
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
превоз во патниот сообраќај („Службен
весник на РМ“ бр. 68/2004...166/2014), член
27 од Одлуката за општински линиски
превоз на патници во Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 4/2015) и член 70 од Статутот на
Општина Битола („Сл. гласник на Општина
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.03.2015
година, донесе
ПРАВИЛНИК
за условите, начинот и постапката за
доделување на линиите на превозниците
во општинскиот линиски превоз на
патници во Општината Битола
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат условите, начинот и постапката за доделување
на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз на патници во Општината Битола.
Член 2
Единствената мрежа на автобуски линии
во општинскиот линиски превоз на патници

Член 5
Доделувањето на линии се врши со
прибирање на писмени понуди за учество
во постапката за доделување на „пакет на
линии“ во општинскиот линиски превоз на
патници во Општината Битола.
Прибирањето на писмените понуди се
врши по пат на јавен повик за доделување
на ,,пакет на линии“ во општинскиот линиски превоз на патници во Општината
Битола, кој го распишува Комисијата за
спроведување на постапката за издавање на
дозвола за општински линиски превоз на
патници во Општината Битола.
Јавниот повик од став 2 на овој член се
објавува во средствата за јавно информирање.
Член 6
Писмената понуда мора да содржи:
- Име и седиште на правното лицепонудувач;
- Доказ дека правното лице-понудувач е
впишан во Централниот регистар на Република Македонија со регистрирана приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници во патниот
сообраќај-Тековна состојба од Централниот
регистар на РМ;
- Потврда дека против правното лицепонудувач не се води постапка за стечај или
ликвидација;
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- Доказ дека правното лице-понудувач е
сопственик или дека има договор за лизинг
на минимум 2 (две) возила по „пакет на
линии“ наменети за општински линиски
превоз на патници што ги исполнуваат
посебните техничко-експлоатациони услови
пропишани за возила за вршење на ваков
вид превоз;
- Назначен/назначени „пакет на линии“
за кој/кои што се поднесува писмената
понуда;
- Писмена потврда во која е наведен
бројот на поаѓања од почетното стојалиште,
посебно за секоја линија од „пакетот на
линии“, но не помалку од минималниот број
на поаѓања по линија даден во Прилог 1;
- Обезбедено возило за резерва согласно
Член 4 од овај Правилник или банкарска
гаранција во износ од 25.000 евра во денарска противвредност.
Член 7
Правното лице кое ги исполнува условите од член 6 на овој Правилник има право
да поднесе понуда за повеќе „пакет на
линии“.
Приоритет во добивањето на „пакет на
линии“ имаат пакетите редоследно од А до З,
со тоа што доколку е добиен еден „пакет на
линии“ поднесената понуда за друг „пакет на
линии“ се смета како да не е поднесена.
Член 8
Доставените писмени понуди се бодуваат
според следните критериуми:
1. Старосна структура на возилата
Најголем број бодови ќе има оној понудувач кој поседува возен парк со најниска
просечна старост на возилата.
Бодувањето е по следната табела:
Старост на возилото
Бодови
(години)
0-5
40
6-10
35
11-12
30
13-14
25
15-16
20
17-18
15
19-20
10
преку 20
0
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2. Број на минимум поаѓања од почетното стојалиште
Најголем број бодови ќе има оној понудувач кој ќе има најголем број поаѓања,
збирно од двете линии на пакетот, но не
помалку од минималниот број на поаѓања
по линија даден во Прилог 1.
За секое поаѓање од почетното стојалиште се добива по 1 бод.
3. Изјава за бесплатен превоз на инвалидизирани лица
Понудувачите кои ќе дадат изјава за
бесплатен превоз на инвалидизирани лица
на годишно ниво за 100 возења за време на
важност на дозволата ќе добијат 5 бода.
4. Изјава за еднократно учество во реновирање на автобуските стојалишта
Понудувачите кои ќе дадат изјава за
еднократно учество во реновирањето на
автобуските стојалишта согласно Одлуката
за утврдување на надоместок за користење
на површина во општа употреба-автобуски
стојалишта ќе добијат 5 бода.
Член 9
Со донесувањето на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за условите, начинот и постапката за распределување на линиите на превозниците во
општинскиот линиски превоз на патници во
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 12/05).
Член 10
Овој Правилник влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-210/35
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Прилог 1. кон Правилникот
ПАКЕТИ НА ЛИНИИ
ПАКЕТ А:
Линија бр.1: Брусничка населба-Болница-Железничка станица-ШехерезадаБрусничка населба
мин. 23 поаѓања
Линија бр.7: Битола-Нижеполе-Магарево-Битола
мин. 3 поаѓања
Линија бр.7А: Битола-хотел „Молика“-Битола
(од 01.05 до 31.10 во Сабота и Недела)
мин. 1 поаѓање
ПАКЕТ Б:
Линија бр.1: Брусничка населба-Јавор-Железничка станица-БолницаБрусничка населба
мин. 23 поаѓања
Линија бр.8: Битола-Лопатица-Битола
мин. 3 поаѓања
ПАКЕТ В:
Линија бр.3: Железничка станица-Мал Париз-Шехерезада-Педагошкаболница „Плодност“-Железничка станица
мин. 23 поаѓања
Линија бр.14: Битола-Лера-Кажани-Цапари-Битола
мин. 3 поаѓања
ПАКЕТ Г:
Линија бр.3: Железничка станица-болница „Плодност“-ПедагошкаЈавор-Мал Париз-Железничка станица
мин. 23 поаѓања
Линија бр.5А: Село Буково-Буковска населба-Железничка станица-ШехерезадаПедагошка-Болница-Авторемонт-Село Буково
мин. 5 поаѓања
ПАКЕТ Д:
Линија бр.4: Горно Оризари-Стрелиште-Шехерезада-Педагошка-БолницаЖелезничка станица-Горно Оризари
мин. 22 поаѓања
Линија бр.9: Битола-Црнеец-Битола
мин. 3 поаѓања
ПАКЕТ Ѓ:
Линија бр.4: Горно Оризари-Стрелиште-Железничка станицаБолница-Педагошка-Јавор-Горно Оризари
Линија бр.11: Битола-Драгош-Битола

мин. 22 поаѓања
мин. 3 поаѓања

ПАКЕТ Е:
Линија бр.5: Буковска населба-Железничка станица-ШехерезадаПедагошка-Болница-Буковска населба
Линија бр.13: Битола-Маловишта-Битола

мин. 20 поаѓања
мин. 2 поаѓања

ПАКЕТ Ж:
Линија бр.5: Буковска населба-Болница-Педагошка-ЈаворЖелезничка станица-Буковска населба
Линија бр.10: Битола-Породин-Кременица-Битола

мин. 20 поаѓања
мин. 3 поаѓања

ПАКЕТ З:
Линија бр.6: Болница-Педагошка-Јавор-Логоварди-Долно Оризари-Карамани-ТрнКарамани-Долно Оризари-Дулие-Железничка станица-Болница мин. 15 поаѓања
Линија бр.12: Битола-Бистрица-Битола
мин. 12 поаѓања
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за општински
линиски превоз на патници во Општината
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за општински
линиски превоз на патници во Општината
Битола, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.03.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/34
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
превоз во патниот сообраќај (“Службен
весник на РМ“ бр. 68/2004), член 22 и 36 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од
Статутот на Општината Битола (“Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за општински линиски превоз на патници
во Општината Битола
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се уредува општинскиот
линиски превоз на патници, како дејност од
јавен интерес што претставува витален
услов за животот и работата на жителите на
Општината Битола.
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Член 2
Советот на Општината Битола го уредува
општинскиот линиски превоз на патници на
подрачјето на општината, при што особено
утврдува:
1. Единствена мрежа на линии;
2. Возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување;
3. Начин на организирање контролата на
сообраќајот на автобусите и линиите,
како и евиденција за тоа;
4. Тарифен систем, систем на наплата и
контрола на наплатата;
5. Локација на автобуските терминали,
свртувалишта, стојалишта и постапка за
нивна измена;
6. Изградба, обележување, опремување,
одржување и користење на автобуските
терминали, свртувалишта и стојалишта;
7. Документација за вршење општински
линиски превоз на патници;
8. Критериуми за начинот и постапката за
издавање и одземање на дозволата за
вршење општински линиски превоз и
распределувањето на линиите на превозниците во општинскиот линиски
превоз;
9. Надзор;
10. Казнени одредби.

4.

3.

2.

1.

Ред.
број

3. ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА-БОЛНИЦА
„ПЛОДНОСТ"-ПЕДАГОШКА-ЈАВОР-МАЛ ПАРИЗЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

1. БРУСНИЧКА НАСЕЛБАЈАВОР-ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА-БОЛНИЦАБРУСНИЧКА НАСЕЛБА
3. ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА-МАЛ ПАРИЗШЕХЕРЕЗАДАПЕДАГОШКА-БОЛНИЦА
„ПЛОДНОСТ"ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

1. БРУСНИЧКА НАСЕЛБАБОЛНИЦА-ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА-ШЕХЕРЕЗАДАБРУСНИЧКА НАСЕЛБА

Број и име
на линијата

Дисконт, Ченто, Лавчанска, Трафостаница, ВЕРО 1,
Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно,
Железничка станица 1, Руска црква, Карпош, Атпазар, Македонска банка, Дулие 1, Дулие 2, Бела
чешма, Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 1,
Довлеџик, Кампинг, Дисконт
Дисконт, Кампинг, Довлеџик, Педагошка 1, Црн
мост, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2,
Македонска банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква,
Железничка станица 1, Ракометно, Касарна,
Бактериолошка, Болница, ВЕРО 1, Трафостаница,
Лавчанска, Ченто, Дисконт

Преку:
ул.Методија Андонов-Ченто, ул.Јонче Мурџевски, ул.Боривое
Радосављевиќ, ул.Јадранска, ул.Партизанска, ул.Македонска
фаланга, ул. Никола Тесла, ул.Солунска, ул.4-ти Ноември,
ул.Прилепска, ул. Филип Втори Македонски, бул.1-ви Мај, ул.
Довлеџик, ул.Скоевска, ул.Методија Андонов-Ченто
Преку:
ул.Методија Андонов-Ченто, ул.Скоевска, ул.Довлеџик, бул.1-ви
Мај, ул.Филип Втори Македонски, ул.Прилепска, ул.4-ти
Ноември, ул.Солунска, ул.Никола Тесла, ул.Македонска фаланга,
ул.Партизанска, ул.Јадранска, ул.Боривое Радосављевиќ,
ул.Јонче Мурџевски, ул.Методија Андонов-Ченто
Преку:
ул.Никола Тесла, ул.Солунска, ул. Македонски гемиџии,
ул.Филип Втори Македонски, бул.1-ви Мај, ул.Генерал Васко
Карангелевски, ул.Димче Лахчански, ул.Ружа Делчева, ул.
Анести Пановски, Лавчански пат, ул. Ѓорѓи Наумов,
ул.Партизанска, ул. Македонска фаланга, ул.Никола Тесла

Железничка станица 1, Руска црква, РампаБоримечка, Мал Париз, Торпедо, Дулие 2, Бела
чешма, Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 2,
ВЕРО 2, Анести Пановски, Лавчански пат,
Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка
станица 1
Преку:
Железничка станица 1, Ракометно, Касарна,
ул.Никола Тесла, ул.Македонска фаланга, ул.Партизанска,
Бактериолошка, Лавчански пат, Анести Пановски,
ул.Ѓорѓи Наумов, Лавчански пат, ул. Анести Пановски, ул. Ружа Димче Лахчански, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн мост,
Делчева, ул. Димче Лахчански, ул. Генерал Васко Карангелевски, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Торпедо, Мал
бул.1-ви Мај, ул.Филип Втори Македонски, ул.Македонски
Париз, Рампа-Боримечка, Руска црква, Железничка
гемиџии, ул.Солунска, ул.Никола Тесла
станица 1

Автобуски стојалишта
на линијата

Траса на линијата

Член 3
Во Општината Битола, во општинскиот линиски превоз на патници се утврдува
единствена мрежа на линии:

II. ЕДИНСТВЕНА МРЕЖА НА ЛИНИИ

СТР. 24 – БРОЈ 4
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
ПЕТОК 03.04.2015

9.

8.

5А.СЕЛО БУКОВОБУКОВСКА НАСЕЛБАЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦАШЕХЕРЕЗАДА-ПЕДАГОШКА-БОЛНИЦА-АВТОРЕМОНТ-СЕЛО БУКОВО

5. БУКОВСКА НАСЕЛБАБОЛНИЦА-ПЕДАГОШКАЈАВОР-ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА-БУКОВСКА
НАСЕЛБА

7.

Село Буково, Буковска населба 2, Буковски мост,
Технички преглед, Фринко, Жито Битола, Железничка
станица 1, Руска црква, Карпош, Ат-пазар, Македонска
банка, Дулие 1, Дулие 2, Бела чешма, Шехерезада, СОК,
Црн мост, Педагошка 2, ВЕРО 2, Ружа Делчева,
Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно,
Железничка станица 2, Стар Прогрес, Авторемонт,
Буковски мост, Буковска населба 2, Село Буково

Буковска населба 1, Буковски мост, Технички
преглед, Фринко, Жито Битола, Железничка станица
2, Ракометно, Касарна, Бактериолошка, Болница,
Ружа Делчева, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн мост,
Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Македонска
банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква, Железничка
станица 1, Стар Прогрес, Авторемонт, Буковски
мост, Апостол Здравевски, Буковска населба 1

Буковска населба 1, Буковски мост, Технички
преглед, Фринко, Жито Битола, Железничка станица
2, Руска црква, Карпош, Ат-пазар, Македонска банка,
Дулие 1, Дулие 2, Бела чешма, Шехерезада, СОК, Црн
мост, Педагошка 2, ВЕРО 2, Ружа Делчева, Болница,
Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка
станица 2, Стар Прогрес, Авторемонт, Буковски
мост, Апостол Здравевски, Буковска населба 1

5. БУКОВСКА НАСЕЛБАЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦАШЕХЕРЕЗАДАПЕДАГОШКА-БОЛНИЦАБУКОВСКА НАСЕЛБА

Преку:
ул.Илчо Стојановски, ул. Буковски мост-крак десно, ул.Апостол
Здравевски, ул. Буковски мост, ул.Буковска, ул. Македонска
фаланга, ул.Никола Тесла, ул.Солунска, ул.4-ти Ноември,
ул.Прилепска, ул.Филип Втори Македонски, бул.1-ви Мај,
ул.Генерал Васко Карангелевски, ул.Димче Лахчански, ул. Ружа
Делчева, ул.АСНОМ, ул.Партизанска, ул. Македонска фаланга,
ул. Буковски мост, ул. Апостол Здравевски, ул.Крстин
Чулаковски, ул.Илчо Стојановски
Преку:
ул.Илчо Стојановски, ул.Буковски мост-крак десно, ул. Апостол
Здравевски, ул. Буковски мост, ул.Буковска, ул.Македонска
фаланга, ул.Партизанска, ул.АСНОМ, ул.Ружа Делчева, ул.
Димче Лахчански, ул.Генерал Васко Карангелевски, бул.1-ви
Мај, ул.Филип Втори Македонски, ул.Прилепска, ул.4-ти
Ноември, ул.Солунска, ул.Никола Тесла, ул.Македонска фаланга,
ул.Буковски мост, ул.Апостол Здравевски, ул. Крстин
Чулаковски, ул.Илчо Стојановски
Преку: Село Буково, ул.Панде Илковски, ул.Буковски мостправо, ул. Апостол Здравевски, ул. Буковски мост, ул. Буковска,
ул.Македонска фаланга, ул.Никола Тесла, ул.Солунска, ул.4-ти
Ноември, ул.Прилепска, ул.Филип Втори Македонски, бул.1-ви
Мај, ул.Генерал Васко Карангелевски, ул.Димче Лахчански, ул.
Ружа Делчева, ул.АСНОМ, ул.Партизанска, ул. Македонска
фаланга, ул. Буковски мост-крак десно, ул.Панде Илковски, Село
Буково

6.

Преку:

ул.8-ми Септември, ул.Арон Ароести, ул.Прилепска, ул.4-ти
Горно Оризари, АМСМ, Македонска банка, Ат-пазар,
4. ГОРНО ОРИЗАРИНоември, ул.Солунска, ул.Никола Тесла, ул.Македонска фаланга,
Карпош, Руска црква, Железничка станица 1,
СТРЕЛИШТЕул.Партизанска, ул.АСНОМ, ул.Ружа Делчева, ул. Димче
Ракометно, Касарна, Бактериолошка, Болница, Ружа
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦАЛахчански, ул.Генерал Васко Карангелевски, бул.1-ви Мај,
Делчева, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн мост, Музичко,
БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКАул.Филип Втори Македонски, ул.8-ми Септември
Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Горно Оризари
ЈАВОР-ГОРНО ОРИЗАРИ

5.

Преку:
Горно Оризари, АМСМ, Дулие 2, Бела чешма,
4. ГОРНО ОРИЗАРИул.8-ми Септември, ул. Арон Ароести, ул.Филип Втори
Шехерезада, СОК, Црн мост, Педагошка 2, ВЕРО 2,
СТРЕЛИШТЕМакедонски, бул.1-ви Мај, ул.Генерал Васко Карангелевски, ул.
Ружа Делчева, Болница, Бактериолошка, Касарна,
ШЕХЕРЕЗАДАДимче Лахчански, ул. Ружа Делчева, ул.АСНОМ,
Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква,
ПЕДАГОШКА-БОЛНИЦАул.Партизанска, ул.Македонска фаланга, ул.Никола Тесла,
Карпош, Ат-пазар, Македонска банка, Дулие 1, Горно
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА- ул.Солунска, ул.4-ти Ноември, ул.Прилепска, ул.8-ми Септември,
Оризари
ГОРНО ОРИЗАРИ
ул.Крсте Нале, ул.8-ми Септември

ПЕТОК 03.04.2015
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
БРОЈ 4 – СТР. 25

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

11. БИТОЛА-ДРАГОШБИТОЛА

10. БИТОЛА-ПОРОДИНКРЕМЕНИЦА-БИТОЛА

9. БИТОЛА-ЦРНЕЕЦБИТОЛА

8. БИТОЛА-ЛОПАТИЦАБИТОЛА

(линијата се одржува во периодот од
01.05. до 31.10. во Сабота и Недела)

Битола-Крклино-Кукуречани-Драгарино-Бели мостЛопатица-Лисолај-Црнобуки-Кукуречани-КрклиноБитола
Битола-Крклино-Кукуречани-Црнобуки-ДрагариноДрагожани-Секирани-Габалавци-Црнеец-ГабалавциСекирани-Драгожани-Драгарино-ЦрнобукиКукуречани-Крклино-Битола
Битола-Кравари-Оптичари-Бистрица-Егри-ЖабениМеџитлија-Кременица-Меџитлија-Жабени-ЕгриОптичари-Бистрица-Кравари-Битола
Битола-Крстоар-Бистрица-Олевени-БарешаниКанино-Породин-Велушина-Граешница-ДрагошГраешница-Лажец-Велушина-Породин-КаниноБарешани-Олевени-Бистрица-Крстоар-Битола

Битола-Трново-Магарево-Детско одморалиште-Инфо
центар-хотел „Молика“-Инфо центар-Детско
одморалиште-Магарево-Трново-Битола

Битола-Дихово-Нижеполе-Трново-Магарево-ТрновоБитола

7. БИТОЛА-НИЖЕПОЛЕМАГАРЕВО-БИТОЛА

7А. БИТОЛА-ХОТЕЛ
„МОЛИКА“-БИТОЛА*

Преку:
ул.Партизанска, ул.АСНОМ, ул.Ружа Делчева, ул. Димче
Лахчански, ул.Генерал Васко Карангелевски, бул.1-ви Мај,
ул.Филип Втори Македонски, Новачки пат, Логоварди,
Долно Оризари, Карамани, Трн, Карамани, Долно Оризари,
Новачки пат, ул.Прилепска, ул.4-ти Ноември, ул.Солунска,
ул.Никола Тесла, ул.Македонска фаланга, ул.Партизанска.

6. БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКАЈАВОР-ЛОГОВАРДИ-ДОЛНО
ОРИЗАРИ-КАРАМАНИ-ТРНКАРАМАНИ-ДОЛНО
ОРИЗАРИ-ДУЛИЕЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦАБОЛНИЦА

Болница, Ружа Делчева, ВЕРО 2, Педагошка 2, Црн
мост, Музичко, Јавор, Бела чешма, Дулие 2, Еврокар,
Логоварди, Млекара, Долно Оризари, Карамани,
Трн, Карамани, Долно Оризари, Млекара, Еврокар,
Македонска банка, Ат-пазар, Карпош, Руска црква,
Железничка станица 1, Ракометно, Касарна,
Бактериолошка, Болница.

СТР. 26 – БРОЈ 4
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
ПЕТОК 03.04.2015

Битола-Горно Српци-Рамна-Лера-Доленци-Ѓавато-Кажани-Цапари-РотиноБратиндол-Битола

14. БИТОЛА-ЛЕРА-КАЖАНИ-ЦАПАРИБИТОЛА

1. Дулие 1-на ул. „Прилепска“
2. Дулие 2-на ул. „Филип Втори Македонски“
3. Педагошка 1-на ул. „Довлеџик“
4. Педагошка 2-на ул. „Генерал Васко Карангелевски“
5. ВЕРО 1-на ул. „Партизанска“
6. ВЕРО 2-на ул. „Генерал Васко Карангелевски“
7. Железничка станица 1-на ул. „Никола Тесла“
8. Железничка станица 2-на ул. „Македонска фаланга“
9. Буковска населба 1-на ул. „Илчо Стојановски“
10. Буковска населба 2-на ул. „Панде Илковски“

ЗАБЕЛЕШКА:

Битола-Кажани-Маловишта-Кажани-Битола

13. БИТОЛА-МАЛОВИШТА-БИТОЛА

18.

19.

Битола-Крстоар-Бистрица-Оптичари-Кравари-Битола

12. БИТОЛА-БИСТРИЦА-БИТОЛА

17.

ПЕТОК 03.04.2015
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
БРОЈ 4 – СТР. 27

СТР. 28 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 4
Единствената мрежа на линии ја утврдува Советот на Општината Битола.
Член 5
Превозниците, урбаните/месните заедници, Општина Битола, институции и жителите на општината можат да предложат отворање на нови линии, како и продолжување,
скратување и укинување на постојните.
За отворање нови линии и нови автобуски стојалишта, продолжување, скратување и укинување на постојните одлучува
Советот на Општината Битола ако се исполнети неопходните сообраќајно-технички
и економски услови.
Член 6
Линијата во општинскиот линиски превоз на патници има свој број и име.
Името на линијата се означува со името
на почетното и крајното стојалиште, како и
со имињата на некои пофреквентни стојалишта.
Бројот и името на линијата се поставува
на видно место во возилото и на автобуските стојалишта.
III. ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ
УСЛОВИ НА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА
ПАТНИЦИ
Член 7
Општинскиот линиски превоз на патници
се врши со возила со најмалку 8+1 седиште
кои ги исполнуваат посебните техничкоексплоатациони услови за ваков вид превоз.
Член 8
Бројот и името на автобуската линија е
испишан на бела основа со црни печатни
букви на македонски јазик, со кирилично
писмо и арапски бројки.
Автобусите на предната и бочната десна
страна на видно место треба да го содржат
бројот на линијата, почетното и крајното
стојалиште.
Член 9
Автобусите со кои се врши општинскиот
линиски превоз на патници на надвореш-

ПЕТОК 03.04.2015

ните бочни страни имаат натпис со име и
седиште на превозникот и амблем, доколку
превозникот го има утврдено.
Автобусите со кои се врши општинскиот
линиски превоз на патници, покрај натписот
од став 1 на овој член, можат да имаат и
рекламни натписи.
Член 10
Во автобусите со кои се врши општински
линиски превоз на патници се истакнуваат и
следните ознаки:
- број на регистрирани места за седење и
стоење;
- седиште за инвалиди, односно седиште
за мајки со мали деца;
- обележување на вратите за влез и излез
на патниците;
- натпис „Забрането пушење“.
Натписите се на македонски јазик со
кирилично писмо.
Член 11
Автобусите со кои се врши општинскиот
линиски превоз на патници мора да имаат
правилно прицврстени и чисти седишта,
при што растојанието меѓу предниот дел од
наслонот на седиштето и задниот дел од
наслонот на претходното седиште треба да
е според пропишаните стандарди.
Покрај условите од став 1 на овој член,
тие мораат да имаат уред за загревање на
внатрешноста на возилото од најмалку 291
К, како и уред за вентилација, потребен број
фиксни држачи за раце, одреден број подвижни држачи, три двоканални врати за
влегување односно излегување на патници
од десната страна на возилото, уред за вентилација, до излезните врати да имаат инсталирано уред за сигнализација на потребата за излез и средство на дезинфекција.
Член 12
Седиштата во автобусите со кои се врши
општински линиски превоз на патници мора
да бидат поставени во правец на движењето
на возилото.
По исклучок, седиштата што се сместени
над тркалата на возилото можат да бидат
поставени под агол од 90О или 180О во однос на правецот на движењето на автобусот.
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Член 13
Во случај на дефект на автобусот со кој
се врши општински линиски превоз на
патници, превозникот е должен во најкратко време на патниците да им обезбеди бесплатно преминување во друг автобус, со
цел да го продолжат патувањето.
IV. ЕДИНСТВЕН ВОЗЕН РЕД
Член 14
Единствениот возен ред содржи: број и
име на линијата, почетното-крајното стојалиште, времето на поаѓање на возилата од
секое стојалиште, број на возилата за одржување на линијата и рок на важење на
единствениот возен ред.
Член 15
Единствениот возен ред за линија од
единствената мрежа на линии од член 3 од
оваа одлука, го регистрира Градоначалникот на Општината Битола.
Член 16
Возниот ред се истакнува:
- во возилото-го истакнува превозникот,
- на автобуските стојалишта-го истакнува
Општина Битола.
Член 17
Качувањето и слегувањето на патници во
општинскиот линиски превоз се врши на
автобуските стојалишта согласно со регистрираниот возен ред.
Член 18
Превозникот е должен да се придржува
на регистрираниот возен ред и редовно да ја
одржува линијата.
Член 19
Доколку превозникот не се придржува кон
регистрираниот возен ред или редовно не ја
одржува линијата, овластениот инспектор за
патен сообраќај на Општина Битола ќе
превземе мерки пропишани со закон.
Член 20
Во текот на важењето на возниот ред,
превозникот на одредена линија може привремено да биде запрен поради прекинување на сообраќајот на трасата.
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За привремено запирање на превозот на
линијата, превозникот е должен веднаш да
го извести надлежниот орган на Општина
Битола.
Член 21
При вршење општински превоз на патници, превозникот го врши превозот врз
основа на дозвола за определена линија,
лиценца, извод од лиценца и регистриран
возен ред издадени од страна на Градоначалникот на Општината Битола.
V. ТАРИФЕН СИСТЕМ И СИСТЕМ НА
НАПЛАТА
Член 22
Со тарифниот систем се определува цената на превозот на општинските линии.
Тарифниот систем го утврдува Советот
на Општината Битола.
Член 23
Превозните услуги се наплатуваат преку
возен билет купен во возилото или претплатен билет.
Возните и претплатните билети ги обезбедува превозникот.
Член 24
За користење услугите на превозот,
патникот е должен во возилото да има возен
или претплатен билет.
VI. СЛУЖБЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ВРШЕЊЕ ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
Член 25
За вршење општински линиски превоз на
патници во Општината Битола, надлежниот
општински орган издава лиценца и извод од
лиценца.
Член 26
Изборот на превозник за добивање на
„пакет“ линии се врши по пат на јавен
повик објавен од Комисијата за спроведување на постапката за издавање на дозвола
за општински линиски превоз на патници во
Општината Битола.
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Критериумите за начинот и постапката за
избор на превозник се уредуваат со правилник што го донесува Советот на Општината
Битола.
Член 27
Превозникот кој има лиценца и извод од
лиценца за вршење општински линиски
превоз на патници може да отпочне со вршење на превозот откако ќе склучи договор,
добие дозвола и регистрира возен ред за
определена линија кај Градоначалникот на
Општината Битола.
Лиценцата и извод од лиценцата се издаваат на име на превозникот и не можат да
се пренесат на друг превозник.
Дозволата и возниот ред од ставот 1 на
овој член се издаваат со рок на важење од 5
(пет) години.
Член 28
За добивање лиценца и извод од лиценца
превозникот треба да ги исполнува следните услови:
- да е впишан во Централниот регистар
на Република Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници
во патниот сообраќај;
- да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила за превоз или да има
договор за лизинг, што ги исполнуваат
посебните техничко-експлоатациони услови
пропишани за возила за вршење на одделни
видови на превоз во внатрешниот патен
сообраќај, при што за општински линиски
превоз на патници да е сопственик на две или
повеќе регистрирани возила или да има
договор за лизинг за возила со најмалку 8+1
седиште;
- да има вработено во редовен работен
однос минимум еден возач по возило што
ги исполнуваат условите пропишани со
прописите за безбедност на сообраќајот на
патиштата;
- управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има сертификат за
професионална компетентност;
Лиценцата и изводот од лиценцата се
издаваат со рок на важење од 4 (четири)
години.
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Член 29
Надлежниот општински орган надлежен
за издавање на лиценца и извод од лиценца
ќе донесе решение за одземање ако:
- превозникот доставил неточни податоци
кои се потребни за издавање на лиценцата,
- превозникот поднесе барање за откажување од лиценцата,
- утврди дека превозот се врши спротивно на издадената лиценца и
- превозникот престане да исполнува некој од условите пропишани за нејзино издавање.
Превозникот е должен по правосилноста
на решението со кое му е одземена лиценцата веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум)
дена да ја врати лиценцата и сите изводи од
лиценцата на органот што ги издал.
Член 30
Превозникот кој го откажува превозот на
одредена линија должен е по писмен пат да
ја извести Општина Битола 30 (триесет) дена пред откажувањето.
VII. СТОЈАЛИШТА
Член 31
Автобуските стојалишта се лоцирани на
подрачјето на Општината Битола.
Член 32
Автобуските стојалишта се поделени во
три зони според локацијата и тоа:
1. Автобуски стојалишта во I (прва) екстра зона
Име на стојалиштето
Болница – 2 стојалишта
Ат-пазар – 2 стојалишта
Јавор – 1 стојалиште
Шехерезада – 1 стојалиште
2. Автобуски стојалишта во II (втора)
градска зона
Име на стојалиштето
Дисконт – 2 стојалишта
Дулие 2 – 2 стојалишта
Железничка станица 1 – 2 стојалишта
Горно Оризари – 3 стојалишта
Буковска населба 1- 1 стојалиште

ПЕТОК 03.04.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Ченто – 2 стојалишта
Лавчанска – 2 стојалишта
Трафостаница – 2 стојалишта
ВЕРО 1 – 2 стојалишта
Бактериолошка – 2 стојалишта
Касарна – 2 стојалишта
Ракометно – 2 стојалишта
Руска црква – 2 стојалишта
Карпош – 2 стојалишта
Македонска банка – 2 стојалишта
Дулие 1 – 1 стојалиште
Бела чешма – 2 стојалишта
СОК – 1 стојалиште
Црн мост – 2 стојалишта
Педагошка 1 – 2 стојалишта
Довлеџик – 2 стојалишта
Кампинг – 2 стојалишта
Музичко – 1 стојалиште
Рампа-Боримечка – 2 стојалишта
Мал Париз – 2 стојалишта
Торпедо – 2 стојалишта
Педагошка 2 – 2 стојалишта
ВЕРО 2 – 2 стојалишта
Ружа Делчева – 2 стојалишта
АМСМ – 1 стојалиште
Буковска населба 2 – 2 стојалишта
Буковски Мост – 2 стојалишта
Фринко – 1 стојалиште
Жито Битола – 1 стојалиште
Стар Прогрес – 1 стојалиште
Железничка станица 2 – 2 стојалишта
Еврокар – 2 стојалишта
Апостол Здравевски – 1 стојалиште
Технички преглед – 1 стојалиште
Авторемонт – 1 стојалиште
Анести Пановски – 2 стојалишта
Лавчански пат – 2 стојалишта
3. Автобуски стојалишта во III (трета)
рурална зона
Име на стојалиштето
Буково
Логоварди
Млекара
Долно Оризари
Карамани
Трн
Нижеполе
Магарево
Дихово
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Трново
Детско одморалиште
Инфо центар
Хотел „Молика“
Крклино
Кукуречани
Драгарино
Бели мост
Лопатица
Лисолај
Црнобуки
Драгожани
Секирани
Габалавци
Црнеец
Кравари
Оптичари
Егри
Жабени
Породин
Меџитлија
Кременица
Крстоар
Бистрица
Олевени
Барешани
Канино
Велушина
Граешница
Драгош
Лажец
Кажани
Маловишта
Горно Српци
Рамна
Лера
Доленци
Ѓавато
Цапари
Ротино
Братиндол

VIII. НАДЗОР
Член 33
Надзорот над примената на одредбите од
оваа одлука го врши овластениот инспектор
за патен сообраќај на Општина Битола.
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IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 34
За непочитување на оваа одредбите на
оваа одлука ќе се применат казнени одредби
од Законот за превоз во патниот сообраќај
(“Службен весник на РМ“ бр. 68/2004...).
X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 35
Со донесувањето на оваа одлука престануваат да важат:
- Одлуката за општински линиски превоз
на патници во Општината Битола (“Службен гласник на Општината Битола“ бр.
12/05),
- Одлуката за измени и дополнување на
одлуката за општински линиски превоз на
патници во Општината Битола (“Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 13/10) и
- Правилникот за условите, начинот и
постапката за издавање лиценца за вршење
општински линиски превоз на патници во
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 12/05).
Член 36
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-210/36
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
започнување на постапка за доделување
на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за изградба на
спортска сала за спортско стрелаштво –
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затворени стрелишта за воздушно и
огнено оружје на подрачје на Општина
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за започнување
на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на спортска сала за спортско стрелаштво – затворени стрелишта за
воздушно и огнено оружје на подрачје на
Општина Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/35
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство
(„Сл. весник на РМ“ бр. 6/12; 144/14 и
33/15), член 22, став 1 точка 4, член 24 и
член 36 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002), член 70 од
Статутот на општина Битола (Сл.гласник
бр. 10/05) и Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 42-1021/1 од
17.02.2015 година, Советот на Општина
Битола на седница одржана на 30.03.2015
година, донесе
ОДЛУКА
за започнување на постапка за
доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство за изградба на спортска сала
за спортско стрелаштво – затворени
стрелишта за воздушно и огнено оружје
на подрачје на Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола започнува постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на спортска сала за спортско стрелаштво – затворени стрелишта за
воздушно и огнено оружје (во натамошниот
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текст: спортски стрелачки центар), според
важечкитe прифатени стандарди во Република Македонија и важечкитe прифатени
стандарди на меѓународно ниво за ваков
тип на објекти, со вкупна површина под
објект од 1.300 м2 на локација: М.В. Тумбе
Кафе, на дел од градежни парцели кои
претставуваат ГП бр. 1.2 и ГП бр. 1.3. од
ДУП за „Тумбе Кафе“ составени од: КП бр.
17582/2, КП бр. 17582/3, КП бр. 17582/4, КП
бр. 17583/3 и КП бр. 17583/4 во КО Битола.
Со оглед на тоа дека општина Битола не
располага со буџетски фискален капацитет
кој може да обезбеди изградба на спортски
стрелачки центар, се пристапува кон започнување на постапка за доделување на Договор за ЈПП.
Во рамките на спортскиот стрелачки
центар од став 1 на овој член, Приватниот
партнер ќе има право, со цел да обезбеди
неопходно ниво на ценовна ефикасност на
приватното учество и разумен поврат на
инвестицијата, а во согласност со позитивните законски прописи на РМ, да изгради и
други простории во функција на спортскиот
стрелачки центар под став 1 на овој член за
вршење на комерцијални економски активности, на начин и под услови утврдени со
физибилити студијата и договорот за јавно
приватно партнерство (во натамошниот
текст: Договор за ЈПП) под услов да ги
обезбеди сите потребни лиценци за вршење
на дејност, пропишани со законската и
подзаконската регулатива во Република
Македонија.
Член 2
Оправданоста за доделување на Договорот за ЈПП произлегува од потребата за
развивање на спортот на територијата на
општина Битола, а особено стрелаштвото
кое како спортска гранка е на високо ниво
во општина Битола и поради што општина
Битола се залага да ја продолжи оваа традиција и за таа цел да изгради објект по
највисоки стандарди во кој ќе се овозможи
поголем развој на стрелаштвото.
Член 3
Цели кои треба да се остварат со
доделувањето на Договорот за ЈПП се:

•
•
•
•
•
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Изградба на спортски стрелачки центаробјекти и паркинг простор;
Подобрување на условите за изучување
и тренинг на стрелаштвото на територијата на општина Битола;
Организирање и одржување на спортски
натпревари;
Вработување на лица и
Добивање на капитален објект.

Член 4
Договорот за ЈПП ќе се реализира според
моделот: Концесија за јавна работа.
Предмет на Договорот за ЈПП е:
- Изработка на Урбанистичко-проектната
документација (архитектонско-урбанистички проект) како и обезбедување на испитување на теренот за присуство на евентуални
експлозивни материјали, и отстранување на
истите доколку бидат детектирани како
обврска на Јавниот партнер
- Изготвување на проектната документација и сите останати потребните елаборати,
проекти и согласности (геодетски елаборат,
елаборат за заштита на животната средина и
сл), потребни за добивање на одобрение за
градење, како и ставање на објектот во
употреба како обврска на Приватниот
партнер
- Дефинирање на процентуалното учество на партнерите во инвестицијата при добивање на Одобрението за градење, што ќе
се регулира со посебен договор..
- Начин на премин на сопственоста од
приватниот на Јавниот партнер кое ќе се
одвива сукцесивно зависно од процентуалното учество во инвестицијата. Дефинитивните проценти на учество на партнерите во
инвестицијата, ќе се утврдат врз основа на
изведената состојба на објектот која ќе се
утврди со геодетски елаборат за објектот
при неговото запишување во АКН по извршениот технички прием
- Пренос на спортскиот стрелачки центар
во целосна сопственост и владение на Јавниот партнер по истекот на Договорот за
ЈПП
- Стопанисување и одржување на спортскиот стрелачки центар од страна на приватниот партнер;
- Можност за користење на затвореното
стрелиште за активности со огнено оружје
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во согласност со позитивната законска регулатива на Република Македонија;
Член 5
Проценета вредност на Договорот за ЈПП
е 350.000 евра, а предвидениот рок за финансиска исплатливост е 25 години, според
физибилити студијата.
Член 6
Согласно член 15 од Законот за концесии
и јавно приватно партнерство Договорот за
ЈПП ќе се додели со отворена постапка
согласно Законот за јавните набавки.
Спроведувањето на постапката од став 1
на овој член ќе започне најдоцна во рок од
90 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Рокот за завршување на објектот и ставање во употреба со запишување во кнога за
недвижности во АКН е 2 години од правосилноста на одобрението за градење.
Член 7
Приватниот партнер ќе остварува приходи од наплата на надоместок за користење на спортскиот стрелачки центар, како
и од вршење на комерцијални економски
активности, на начин и под услови утврдени
со физибилити студијата и со Договорот за
ЈПП.
Член 8
Постапката за доделување на Договорот
за јавно приватно партнерство ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката формирана од страна на Градоначалникот на општина Битола.
Член 9
Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде времетраењето на договорот
за ЈПП (предност ќе имаат оние понудувачи
кои ќе понудат покус период на времетраење на периодот за ЈПП). Понудениот
рок на важност на договорот може да се
промени врз основ на процентуалното
отстапување од утврдената вредност на инвестицијата, утврдена со проектот на изведена состојба, во однос на проценетата
вредност на инвестицијата, но не подолго
од законски утврдениот рок од 35 години.
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Член 10
Изборот и финансирањето на надзорниот
орган при изведбата на објектот е обврска
на Јавниот партнер.
Член 11
Приватниот партнер има обврска да му
овозможи на Јавниот партнер, за потребите
на образованието користење на спортскиот
стрелачки центар во слободни термини по
намалени цени за најмалку 30% од комерцијалните цени, а бесплатно за организирање на такмичења помеѓу училиштата.
Член 12
Висината на надоместокот за издавање
на тендерската документација изнесува
10,000.00 денари.
Член 13
Согласноста и овластувањето на Градоначалникот на општина Битола за потпишувањето на Договорот за ЈПП ја носи
Советот на општина Битола.
Член 14
Составен дел на оваа одлука е Физибилити студијата за јавно приватно партнерство за изградба на спортска сала за спортско
стрелаштво во општина Битола.
Член 15
Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на
постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за изградба на објект-стрелана на територија на Општина Битола (Службен гласник
на Општина Битола бр.11/2013)
Член 16
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.09-210/37
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка со општините Прилеп, Долнени,
Ресен, Крушево, Демир Хисар,
1. Ја објавувам Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка со
општините Прилеп, Долнени, Ресен, Крушево, Демир Хисар, Кривогаштани, Могила
и Новаци, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/36
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 став (3) од Законот
за меѓуопштинска соработка („Службен
весник на РМ“ бр. 79/09), и член 70 од
Статутот на Општина Битола, а по претходно направена процена за потреба од воспоставување на меѓуопштинска соработка,
Советот на Општината Битола, на седница
одржана на 30.03.2015 година, донесе
О Д Л У К А
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка со општините Прилеп, Долнени,
Ресен, Крушево, Демир Хисар,
Кривогаштани, Могила и Новаци
Член 1
Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка, со општините Прилеп,
Долнени, Ресен, Крушево, Демир Хисар,
Кривогаштани, Могила и Новаци за поефикасно вршење на надлежностите во
локалниот и регионалниот развој.
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Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1 на
оваа одлука ќе се остварува преку Интегрирана мрежа за регионален развој во
Пелагонискиот регион како постојано
заедничко работно тело на сите општини од
Пелагонискиот плански регион.
Член 3
Постојаното заедничко работно тело го
сочинуваат по еден преставник од одделенијата за ЕР од секоја општина која што
воспоставува меѓуопштинска соработка,
како и по еден претставник од бизнис
сектор.
По потреба, без право на одлучување во
работата на постојаното заедничко работно
тело може да се вклучат и претставници на
национални институции и меѓународни
организации
Член 4
За претставник во постојаното заедничко
работно тело од општина Битола се определува м-р Зора Симјановска раководител на одделението за економски развој, а од бизнис секторот м-р Никола Димковски – Регионална стопанска комора
Член 5
Се овластува претседателот на советот на
општина Битола да ја потпише одлуката за
формирање на постојаното заедничко работно тело - Интегрирана мрежа за регионален развој во Пелагонискиот регион.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-210/38
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
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(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за реализација
на проектот „Одржлива градба за дел од
ул.Индустриска вo Битола“
1. Ја објавувам Одлуката за реализација
на проектот „Одржлива градба за дел од
ул.Индустриска вo Битола“, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.03.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-406/37
03.04.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник
на РМ“ бр. 5/02), 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 30.03.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за реализација на проектот „Одржлива
градба за дел од ул.Индустриска вo
Битола“
Член 1
Со оваа Одлука се потврдува дека
проектот „Одржлива градба за дел од ул.
Индустриска вo Битола“ кој преставува
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поврзување на Магистралниот пат А3 со
регионален пат Р1311 на источниот дел
од градот е приоритет за општина Битола и
истиот е вклучен во стратешките документи
на општината (Годишна програма за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици на Општина
Битола за 2015 г.). За реализацијата на горенаведениот проектот се дава согласност
општина Битола да аплицира до Министерството за финансии за добивање на средства
од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура преку кој општината може да
поднесе барање за финансиска поддршка со
максимална вредност од 120.000 евра.
Член 2
Согласно техничката документација,
проценетата вредност на проектот изнесува
206.649,50евра(двестаишестилјадишестоти
ничетириесетидеветевраипедесетценти).
Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со ИПА алокацијата за Општина
Битола во вредност од 120.000,00 евра.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.09-210/39
30.03.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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