
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-49/1      

           19.04.2018 г. 

Б и т о л а 

 

Врз основа на член 26 став 2 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на 

Општината Битола" бр. 10/05 и 17/08) и член 56 од Деловникот на Советот на Општината Битола 

(„Службен гласник на Општината Битола" бр.15/05),  ја 

 

С В И К У В А М 

 

12-та седница на Советот на Општината Битола за 25.04.2018 година (среда) со почеток 

во 10,oo часот. 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општината, со предлог на 

следниот           

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  

 

1. Завршна сметка за 2017 година на Средното општинско медицинско училиште „Д-р 

Јован Калаузи“ Битола. 

2. Завршна сметка за 2017 година на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип 

Броз Тито“ Битола. 

3. Завршна сметка за 2017 година на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ 

Битола. 

4. Завршна сметка за 2017 година на Средното општинско земјоделско училиште 

„Кузман Шапкарев“ Битола        

5. Завршна сметка за 2017 година на Средното општинско економско училиште „Јане 

Сандански“ Битола. 

6. Завршна сметка за 2017 година на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги 

Наумов“ Битола. 

7. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Елпида Караманди“ Битола. 

8. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола. 

9. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Стив Наумов“ Битола. 

10. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола. 

11. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Гоце Делчев“ Битола. 

12. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола. 

13. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Коле Канински“ Битола. 

14. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани. 

15. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола. 

16. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Даме Груев“ Битола. 

17. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица. 

18. Завршна сметка за 2017 година на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола.  

19. Завршна сметка за 2017 година на Јавната општинска установа за деца Детска 

градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола. 

20. Завршна сметка за 2017 година на Јавната општинска установа за деца Детска 

градинка „Мајски Цвет“ Битола. 

21. План за работа на ЈП „Жабени“ во 2018 година. 

22. Годишен план за вработување во Општина Битола за 2019 година. 

23. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП 

„Комуналец“ Битола. 

24. Gодишен план за вработување за 2019 година на ЈП „Комуналец“ Битола. 

25. Годишен план за вработување за 2019 година на ЈКП „Водовод“ Битола. 

26. Годишен план за вработување за 2019 година на КЈП „Нискоградба“ Битола. 

27. Годишен план за вработување за 2019 година на ЈП „Пазари“ Битола. 

 



          2.- 

 

 

28. Годишен план за вработување за 2018 година во ЈП за урбанистичко планирање, 

проектирање и инженеринг Битола. 

29. Годишен план за вработување за 2019 година во ЈП за урбанистичко планирање, 

проектирање и инженеринг Битола. 

30. Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП за стопанисување со 

Индустриската зона „Жабени“ Битола. 

31. Годишен план за вработување за 2019 година на  ЈП за стопанисување со 

Индустриската зона „Жабени“Битола. 

32. Годишен план за вработување за 2018 година на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола. 

33. Годишен план за вработување за 2019 година на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола. 

34. Годишен план за вработување за 2019 година на Зоолошка градина Битола. 

35. Годишен план за вработување за 2018 година на ЈОУДГ „Мајски цвет“ Битола. 

36. Годишен план за вработување за 2019 година на Средно земјоделско училиште 

„Кузман Шапкарев“ Битола. 

37. Извештај за реализација на Програмата за организирање и функционирање на 

зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2017/2018 година. 

38. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште за 

2017 година. 

39. Извештај за реализација на Програмата за одржување на комунални објекти, 

инсталации, локална патна мрежа и улиците во Општина Битола за 2017 година. 

40. Извештај за реализација на Програмата за користење и одржување на улично 

осветлување во Општина Битола за 2017 година. 

41. Проект  Почиста и зелена Битола 2018. 

42. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за грант, 

согласно Договор за финансирање SERAPIS број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и 

Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 

врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010 и 

113/2015), меѓу Општина Битола и Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија. 

43. Одлука за давање согласност и овластување на Градоначалникот на Општина 

Битола  за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина 

Битола. 

44. Одлука за давање на Препорака на Градоначалникот на Општина Битола за давање 

на писмено одобрение за изградба на настрешница во функција на објект на КП бр. 17579/3 за 

КО Битола.  

45. Одлука за имплементација на Проектот Cineculture од првиот повик од Програмата 

за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former 

Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020) 

46. Одлука за давање на канцеларија во сопственост на Општина Битола на времено 

користење без надоместок од пет години на ПЕ Министерство за замјоделие, шумарство и 

водостопанство Битола во објект на поранешен Извршен совет Битола.  

47. Одлука за давање на канцеларии во сопственост на Општина Битола на времено 

користење без надоместок од пет години на Стопанска комора на Македонија, Регионална 

комора Битола во објект на поранешен Извршен совет Битола. 

48. Одлука за утврдување почеток и завршеток на работното време во Јавната 

општинска установа за деца Детска градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола. 

 

 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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49. Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за отстранување 

на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на 

Општина Битола на Друштво за производство, трговија и услуги „Марија транс“ ДОО Битола. 

50. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на Ценовник за 

изведување на градежни работи на КЈП „Нискоградба“ Битола за потребите на Општина 

Битола. 

51. Решение за давање согласност на Одлуката за отстапување на право на сопственост 

на Градското Шеталиште на Општина Битола. 

52. Решение за именување на членови во Општинскиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата – Битола. 

 

  

Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на телефон 

234-234. 

 

 

 

 

 

      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  

                                                                                               Валентин Груевски 

 

 

 

 

 

 


