
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-89/1 

            26.06.2019 год. 
 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 

 
36-та седница на Советот на Општината Битола за 04.07.2019 година 

(четврток)  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. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со КЈП 
„Нискоградба“ Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на 
Општината Битола за комунално уредување на атмосферска и фекална канализација 
со примена на член 24 од ЗЈН. 

2. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со КЈП 
„Нискоградба“ Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на 
Општината Битола за крпење на улици и патишта со асфалт со примена на член 24 од 
ЗЈН. 

3. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со КЈП 
„Нискоградба“ Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на 
Општината Битола за поставување и тековно одржување на стандардни сообраќајни 
знаци, нестандардни сообраќајни знаци и столбчина (вертикална сигнализација) со 
примена на член 24 од ЗЈН. 

4. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со КЈП 
„Нискоградба“ Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на 
Општината Битола за организирање и функционирање на зимска служба со примена 
на член 24 од ЗЈН. 

5. Одлука за склучување Договори на Општината Битола со ЈКП „Водовод“ 
Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на Општината Битола за 
снабдување со вода за пиење, управување, изградба, одржување и користење на 
јавниот водоснабдителен систем и други објкети од водоснабдителниот систем на 
подрачјето на Општина Битола и соседните општини од страна на ЈКП „Водовод“-
Битола, со примена на член 24 од Законот за јавни набавки (Службен Весниик на 
Р.М.Бр.24/19). 
           6. Одлука за склучување Договори помеѓу Општина Битола и Јавното 
претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг, ЈПЗУППИ – 
Битола за реализирање на Програмата донесена од Советот на Општината Битола за 
извршување на услуги од страна на ЈПЗУППИ односно Урбанистичко планирање 
(како примарна дејност), прокетирање, инженеринг, надзор и други технички услуги 
а согласно член 24 од Законот за јавни набавки (Службен Весниик на Р.М.Бр.24/19 од 
01.02.2019 год.). 



         2.- 
 
 
7. Одлука за искористување на средствата од Грантот за под-заем на МСИП и 

кофинансирање (учесто) на Општина Битола со цел аплицирање за подпроектот 
„Изградба на 5 улици во населено место Долно Оризари и набавка на трактор со 
дополнителна опрема за потребите на ЈП Комуналец-Битола“. 

8. Одлука за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на 
средства во висина на 279.378,00 ден. на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за 
одобрени средства во висина на 1.535.436,00 ден. на општина Битола од Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ преку 
Пелагониски плански регион за реализација на проект за „Изградба на улици во 
населено место Долно Оризари-општина Битола“ и проект „Означување на културни 
и природни знаменитости во подпелистерските села“ во Општина Битола. 

9. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно 
претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на патници во Општината Битола. 

10. Програма за работа на Јавното претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола (ЈППЈЛП Битола) за 2019 година. 

11. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“-Битола Бр.01-25/1 од 
29.01.2014 год. (Бр.02-190/4 од 26.06.2019 год.) 

12. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“-Битола Бр.01-25/1 од 
29.01.2014 год. (Бр.02-190/3 од 26.06.2019 год.) 

13. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на 
бодот за пресметување на плати на директорот и давателите на јавни услуги 
вработени во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“-Битола за 2019год. 

14. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на 
максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите 
на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца за 2019 год. во ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“-Битола. 

15. Решение за разрешување член во Управниот одбор во Јавното 
претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола. 

16. 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 Кукуречани во идна урбанистичко планска 
документација. 

17. 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 Породин во идна урбанистичко планска 
документација. 

18. 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. 
 
 
 



           3.- 
 
 

19. 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. 

20. 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 Барешани во идна урбанистичко планска 
документација. 

21. 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 Лавци во идна урбанистичко планска 
документација. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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 Црнобуки во идна урбанистичко планска 
документација. 
 25. Тарифа за измена и дополнување на Тарифата на автотакси превозот на 
подрачјето на Општина Битола. 

26. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација 
на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола 
(ЈППЈЛП Битола). 
          27. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на 
работните места на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор 
за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во 
Општина Битола (ЈППЈЛП Битола). 
 

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

 
 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
 

1. Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација 
на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола 
(ЈППЈЛП Битола). 
          2. Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на 
работните места на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор 
за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во 
Општина Битола (ЈППЈЛП Битола). 

 

 
 
 

 
 


