
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-101/1 

        26.07.2019 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 

 
37-та седница на Советот на Општината Битола за 31.07.2019 година (среда)  

со почеток во 9,30 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. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за 

вториот квартал од 2019 година. 
2. Извештај за реализација на Програма за туризам за 2018 година. 
3. Извештај за реализација на Програмата за економски развој за 2018 

година. 
4. Програма за измена на Програмата за туризам за 2019 г. 
5. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови и урбанистичко-планска документација на подрачјето на 
Општина Битола во 2019 г. 

6. Програма за измена и дополнување на Програма за користење и одржување 
на јавното осветлување на подрачје на Општината Битола за 2019 година 

7. Програма за измени на Програмата за уредување на градежното земјиште 
на подрачје на општина Битола за 2019 година 

8. Програма за измена на Програмата за јавни дејности, економски развој и 
информатичка технологија во Општина Битола за 2019 година 

9. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина 
Битола за 2019 година 

10. Акциски план на локален економско-социјален совет на Општина Битола 
2019/2022. 

11. Одлука за давање согласност и овластување за измирување, односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Битола. 

12. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договори 
за грант, согласно Договор за финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу  
Република Северна 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), меѓу Општина Битола и Министерство за транспорт и 
врски на Република Северна Македонија. 



2.- 
 
 

13. Одлука за определување на имиња на улици во Општина Битола. 
14. Одлука за примање на основни средства и ситен инвентар на општина 

Битола од Стентон Градба-Градски паркинзи. 
15. Одлука за отстапување на основни средства и ситен инвентар на Јавно 

претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола. 

16. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за поставување на 
станици за полнење на електричните автомобили на јавни паркинг простори на 
територија на општина Битола. 

17. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 
на ученици во основните училишта на подрачјето на Општина Битола за учебната 
2019/2020 година. 

18. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 
на ученици во средните училишта на подрачјето на Општина Битола за учебната 
2019/2020 година. 

19. Решение за давање согласност за распределба на средства во средните 
училишта во Општина Битола за 2019 година. 

20. Решение за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на ЈКП „Водовод“ Битола. 

21. Решение за давање согласност на Одлука за намалување на рамковен 
лимит за кредитна изложеност под договор бр. 08-4527/2 од 01.11.2013 г. и анекс 
договори кон истиот под бр. 08-517/2 од 10.03.2014 г., бр. 08-2192/2 од 09.06.2014 г. 
и бр. 08-11018/2 од 19.07.2018 г.   на максимален износ до 25.000.000,оо ден. на КЈП 
Нискоградба Битола 

22. Решение за давање согласност на Одлука за усвојување на Правилник за 
внатрешна органиација на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во 
Општина Битола. 

23. Решение за давање согласност на Одлука за усвојување на Правилник за 
систематизација на работни места на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во 
Општина Битола. 

24. Решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на услуги 
и надоместоци на јавните паркиралишта во општина Битола. 

25. Решение за давање согласност на Одлука за отстапување на две паркнг 
места на локација кај спортската сала Боро Чурлевска за поставување на полнач за 
електрични автомобили. 

26. Решение за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на 
Оперативната програма за одржување и сервисирање на опрема за уличното 
осветлување на подрачјето на општина Битола за град Битола за 2019 година бр.02-
40/5 од 11.01.2019 

27. Решение за давање согласност на Одлука за донесување Ценовник за 
услугите за одржување и сервисирање на опремата за улично осветлување на 
територијата на општина Битола тер.1 

28. Решение за давање согласност на Одлука за донесување на Ценовник за 
услугите за одржување и сервисирање на опремата за улично осветлување на 
територијата на општина Битола за Бистрица тер.2 Кукуречани тер.3 и Цапари тер.4 



          3.- 
 
29. Одлука за примање на донација за адаптација Спортската сала „Боро 

Чурлевски“ – фаза Електрика (осветлувањето на теренот во големата сала) 
30. Одлука за примање на донација за адаптација Спортската сала „Боро 

Чурлевски“ – фаза архитектура, водовод и канализација (адаптација на санитарии за 
публика на јужна трибина) 
 31. Одлука за измена на Одлуката за искористување на средствата од Грантот 
за под-заем на МСИП и кофинансирање (учество) на Општина Битола со цел 
аплицирање за подпроектот „Изградба на пет улици во населено место Долно 
Оризари и набавка на трактор со дополнителна опрема за потребите на ЈП 
„Комуналец“ Битола 
 32. Одлука за кофинансирање (учество) на Општина Битола за исплата на 
средства во висина од 3.596.955,оо на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за 
одобрени средства во висина на 19.983.081,оо денари на Општина Битола од 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ за 
реализација на проект за „Изградба на локален пат за с. Кажани до с. Маловиште од 
км 0+000 до км 3+950 фаза 1“. 
 33. Одлука за кофинансирање (учество) на Општина Битола за исплата на 
средства во висина на 951.858,оо ден. на име на ДДВ (данок на додадена вредност) за 
одобрени средства во висина на 5.288.098,оо ден. на Општина Битола од Агенцијата 
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ за 
реализација на проект за „Уредување на излетничко место заедно со поврзување со 
вода и канализација вклучувајќи поврзување со електрична енергија во с. Лопатица“ 
 34. Одлука за давање на овластување на Градоначалникот на Општина Битола 
за спроведување и реализација на Платформата за ракометна Битола поднесена од РК 
Еурофарм Работник АД Битола 

35. Одлука за прифаќање на Решението бр.08-607/1 од 30.07.2019 година за 
запирање на објавувањето на Одлуката 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. 
 

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

 
 
 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


