
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
    Бр. 09-77/1 

            13.06.2019 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 

 
35-та седница на Советот на Општината Битола за 19.06.2019 година (среда)  

со почеток во 10,оо часот. 
Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот, со предлог на 

следниот           
 

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 

1. Измени и дополнувања на Буџетот на општина Битола за 2019 година. 
2. Програма за измени на Програма за развојни планови на општина Битола за 

периодот од 2019 до 2021 година. 
3. Програма за измени и дополнувања на Програмата за користење и 

одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2019 година. 
4. Програма за измени и дополнување на Програмата за уредување на 

градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2019 година. 
5. Програма за измени и дополнување на Програмата за одржување на 

комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улиците во општина Битола 
за 2019 година.   

6. Програма за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија 
во Општина Битола за 2019 година. 

7. Програма за остварување на социјалната, детската и здравствената заштита 
во општина Битола за 2019 година. 

8. Програма за измени на Програмата за економски развој во општина Битола 
за 2019 година. 

9. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
општината Битола за 2019 година. 

10. Извештај за реализација на Програмата за користење и одржување на 
уличното осветлување во општина Битола за 2018 година. 

11. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното 
земјиште за 2018 година. 

12. Извештај за реализација на Програмата за одржување на комунални 
објекти, инсталации, локална патна мрежа и улиците во општина Битола за 2018 
година. 

13. Извештај за работата на ТППЕ Битола за 2018 година. 
14. Програма за работата на ТППЕ Битола за 2019 година. 
15. Извештај за реализација на Оперативен план и Програм за дератизација и 

дезинсекција на подрачјето на општина Битола за 2018 година заклучно со 
31.12.2018 година. 



 
           2.- 
 

16. Извештај за реализација на Програма за урбанистички планови и 
урбанистичко плански документации на подрачјето на општина Битола за 2018 
година заклучно со 31.12.2018. 

17. Препорака за изработка на План за одржлива урбана мобилност-ПОУМ 
18. Одлука за отпочнување со изработка на План за одржлива урбана 

мобилност-ПОУМ. 
19. Одлука за обезбедување на надзор од страна на општина Битола за 

имплементација на Проектот ,,Изградба на регионална инфраструктура за социјална 
инклузија на маргинализирани групи (Парк за деца и лица со посебни потреби и 
слепи лица)-Градски парк Битола. 

20. Одлука за примање донација во вид на услуга-адаптација на простории во 
СОМУ д-р Јован Калаузи Битола 
            21. Иницијатива за враќање на плоштадот Гоце Делчев во неговиот 
поранешен облик и содржина во централното градско подрачје. 
            22. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилник за 
систематизација на работните места во ЈОУДГ Естреја Овадија Мара Битола. 
            23. Решение за давање согласност на Правилник за внатрешна организацаија 
на  ЈОУДГ Естреја Овадија Мара Битола. 
            24. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на статутот на ЈОУДГ Мајски Цвет Битола бр.02-130/1 од 12.06.2019 
година. 
            25. Решение за разрешување и именување на член во Управен одбор на ЈП 
Пазари Битола. 
            26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација. 
           27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко 
планска документација. 
           28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација. 
           29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска 
документација. 
          30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација. 
          31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска 
документација. 
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            32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација. 
            33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација. 
            34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска 
документација. 
            35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Ротино во идна урбанистичко планска 
документација. 
           36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска 
документација. 
           37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Поешево во идна урбанистичко планска 
документација. 
           38. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Секирани во идна урбанистичко планска 
документација. 
           39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска 
документација. 
            40. Одлука за давање на времено користење простории на Јавното 
претпријатие за изградба и оджување на јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола. 

41. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилникот 
за начелата на внатрешна организација на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола.  

42. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на 
Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ 
Битола.  
 43. Иницијатива за започнување на постапка за измена и дополнување на 
Тарифата на авто такси превоз. 
 

Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на 
телефон 234-234. 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 



 
 
 


