
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-130/1 
         24.09.2019 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, 17/08 и 08/19) 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 
 
41-вата седница на Советот на Општината Битола за 30.09.2019 година 

(понеделник)  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 формирање на Општински Совет за социјална заштита. 
2. Одлука за обезбедување просторија за имплементација на проектот Cineculture 

од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 година. 
3. Извештај за работата на Комисијата за процена на штети од природни непогоди 

и други несреќи на Општина Битола. 
4. Извештај за работата на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола во учебната 2018/19 

година. 
5. Годишна програма за работа на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола во учебната 

2019/20 година. 
6. Извештај за работата на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола во учебната 2018/19 

година. 
7. Годишна програма за работа на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола во учебната 

2019/20 година. 
8. Извештај за работата на СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола во учебната 

2018/19 година. 
9. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола во 

учебната 2019/20 година. 
10. Извештај за работата на СОУ „Таки Даскало“ Битола во учебната 2018/19 

година. 
11. Годишна програма за работа на СОУ „Таки Даскало“ Битола во учебната 

2019/20 година. 
12. Извештај за работата на СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола во учебната 2018/19  

година. 



13. Годишна програма за работа на СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола во учебната 
2019/20 година. 
 

14. Извештај за работата на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола во учебната  
2018/19 год. 

15. Годишна програма за работа на ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ Битола во учебната  
2019/20 година. 

16. Извештај за работата на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани во учебната  
2018/19 година. 

17. Годишна програма на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани во учебната  
2019/20 година. 

18. Извештај за работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2018/19  
година. 

19. Годишна програма на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2019/20  
година. 

20. Извештај за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2018/19 година. 
21. Годишна програма на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2019/20 година. 
22. Извештај за работата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2018/19  

година. 
23. Годишна програма на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2019/20  

година. 
24. Извештај за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2018/19 година. 
25. Годишна програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2019/20 година. 
26. Извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2018/19 година. 
27. Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2019/20 година. 
28. Извештај за работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2018/19  

година. 
29. Годишна програма на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2019/20 година. 
30. Извештај за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2018/19  

година. 
31. Годишна програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2019/20 година. 
32. Извештај за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната  

2018/19 година. 
33. Годишна програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната  

2019/20 година. 
34. Извештај за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната  

2018/19 година. 
35. Годишна програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2019/20  

година. 
36. Извештај за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната  

2018/19 год. 
37. Годишна програма на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2019/20  

година. 
38. Извештај за работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2018/19 

година.    
39. Годишна програма на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2019/20  

година. 
40. Годишен извештај за работата на Јавната општинска установа за деца Детска 

градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола за 2018/2019 година. 



 41. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 
градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола за 2019/2020 година. 

42.  Решението за давање согласност на Одлуката за работа на воспитни групи  
со поголем и помал број на деца од утврдениот во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола. 

43.  Решението за давање согласност на Одлуката за работа на воспитните 
групи со поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ„Коца Василева“, 
ДГ„Славејче“, ДГ„Пеперутка“, ДГ„Качунка“, ДГ„Кокиче“ и ДГ„Ѕвездички“. 

44. Годишен план за вработување во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ за 2020  
година. 

45. Годишен план за вработување во ОУ „Тодор Ангелевски“Битола за 2019  
година. 

46. Годишен план за вработување во ОУ „Тодор Ангелевски“Битола за 2020  
година. 

47. Годишен план за вработување во ОУ „Трифун Пановски“Битола за 2020  
година. 

48. Годишен план за вработување во ОУ „Крсте Петков Мисирков“с.Бистрица  
за 2020 година. 

49. Годишен план за вработување во ОУ „Даме Груев“Битола за 2020 година. 
50. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните 
места во ЈОУДГ „Мајки Цвет“Битола бр.01-128/1 од 12.06.2019 година.  

51. Решение за давање согласност на Одлука за утврдување на масималниот 
износ на бодот за пресметување на платите на даватели на јавни услуги и на 
директорите на јавни установи за социјална заштита за 2019 година во ЈОУ Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“Битолс. 

52. Решение за давање согласност на Одлука за утврдување на вредност на 
бодот за пресметување на плата на административните службеници вработени во 
ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“Битола. 

53.   Решение за разрешување и именување на членови од редот на 
вработените во Управниот одбор во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“Битола. 

54. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ„Александар Турунџев“с.Кукуречани. 

55. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Кирил и Методиј“Битола. 

56. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Даме Груев“Битола. 

57. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Елпида Караманди“Битола. 

58. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Стив Наумов“Битола. 

59. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Гоце Делчев“Битола. 

60. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“Битола. 

61. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Коле Канински“Битола. 

62. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирко“с.Бистрица Битола. 

63. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Св.Климент Охридски“Битола. 



64. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Д-р Трифун Пановски“Битола. 

65. Решение за разрешување на членови и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“Битола. 

66. Решение за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор во ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола.  

67. Решение за именување на член во Управен одбор во ЈП за урбанистичко 
плнирање, проектирање и инженеринг Битола.  

68. Одлука за збратимување на Општина Битола со Општина Конак од Измир 
Република Турција.  

69. Одлука за отстапување на автобус во сопственост на Општина Битола на 
трајно користење 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. 

70. Информација за краткорочни мерки кои ги има превземено Општина 
Битола за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во град Битола. 

71. Информација за проектот за згрижување на бездомните кучиња и 
активности кои се превземени од Општина 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: 
 

1. Одлука за збратимување на Општина Битола со Општина Конак од  
Измир, Република Турција. 
 

2. Одлука за отстапување на автобис во сопственост на Општина Битола на  
трајно користење 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. 
 
 
 


