
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

     Бр. 09-112/1 
            22.08.2019 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 
 

39-та седница на Советот на Општината Битола за 29.08.2019 година 
(четврток)  со почеток во 10,oo 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 проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 
2019 година. 

2. Одлука за утврдување на приоритет на барање за изработка на техничка 
документација за проект Изградба на локален пат за с.Црнеец – с.Лопатица. 

3. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на полициската 
станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодите од 2019 година. 

4. Измени на Годишен план за вработување во општинската администрација 
на Општина Битола за 2019 година.  

5. Годишен план за вработување на ЈП Пазари за 2020 година. 
6. Годишен план за вработување на КЈП Нискоградба за 2020 година. 
7. Годишен план за вработување на ЈП за изградба и одржување на јавен 

простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола за 2020 година. 

8. Измена и дополнување на Годишнит план за вработување на ЈП Комуналец 
за 2019 година. 

9. Годишен план за вработување на ЈП Комуналец за 2020 година. 
10. Решение за давање согласност на Одлуката за измени и дополнување на 

Статутот на ЈП Комуналец – Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 
година. 

11. Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување 
на Статутот на ЈППЈЛП Битола.  

12. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа 
за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола. 

13. Решение за давање согласност на Одлука за промена на Ценовникот за 
услуги на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проктирање и 
инженеринг при Општина Битола. 



2.- 
 
 

14. Решение за давање согласност на Одлуката за донации на проекти 
(проектни и плански технички документации) од страна на Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. 

15. Решение за давање согласност на Одлука за промена на висината на бодот 
на плата на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проктирање и 
инженеринг – Битола. 

16. Решение за давање согласност на Одлука за нови вработувања во Јавното 
претпријатие за урбанистичко планирање, проктирање и инженеринг – Битола. 

17. Програма за измени на Програма за развојни планови на Општина Битола 
за периодот од 2019 до 2021 година. 

18. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Битола за 2019 година. 

19. Одлука за ослободување на спортските клубови во кои Општина Битола 
има капитална структура од плаќање на надомест за користење на Спортската сала 
„Боро Чурлевски“ Битола 

20. Одлука за измена и дополнување на Одлука Ценовник за користење на 
спортски објекти на подрачјето на Општина Битола 

21. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на 
комуналните такси во Општина Битола под бр. 07-711/10 од 18.07.2005 година, 
објавена во „Службен гласник на Општината Битола бр. 9 од 20.07.2005 година) 

22.  Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во 
рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) 

23. Одлука за реализација на проектот „Набавка на четири автобуси за 
меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до Општина Битола“. 

24. Измени на Програмата за локален економски развој во Општина Битола за 
2019 година. 

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

телефон 234-234. 
 
 
 
 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


