
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-151/1 
       22.10.2019 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 

 
45-та седница на Советот на Општината Битола за 29.10.2019 година 

(вторник)  со почеток во 10  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 год. 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за третиот 

квартал од 2019 година. 
3. Програма за измени и дополнување на Програмата за одржување на комунални 

објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2019год. 
4. Програма за измени на Програмата за развојни планови на Општина Битола за 

период 2019-2021 
5. Програма за измена и дополнување на Програмата за користење и одржување на 

јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2019 год. 
6. Програма за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното 

земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2019 год. 
7. Програма за измени и дополнување на Програмата за организирање и 

функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за 2019/2020 год. 
8. Програма за измена и дополнување на Програма за јавни дејности, економски 

развој и информатичка технологија во Општина Битола за 2019 год.  
9. Програма за измена и дополнување на Програмата за економски развој за 2019 

год. 
10. Програма за измена и дополнување на Програмата за животната 

средина за 2019год. 
11. Програма за измена и дополнување на Програмата за финансирање на 

културата за 2019год. 
12. Одлука за кофинансирање (учество) на општина Битола за исплата на средства 

на име на ДДВ ( данок на додадена вредност) за одобрени средства на општина Битола од 
Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на РСМ за 



реализација на проект за „Изградба на настрешници во ф-ја на објект на КП бр.8216 КО 
Битола 4, Општина Битола ( Целина Б) 

13. Одлука за давање во времен закуп со надоместок на недвижен имот сопственост 
на Општина Битола во објект – магацин во с.Лопатица на „Миссириан“ ДООЕЛ 
Струмица.  

14. Одлука за утврдување на висината на бруто пресметовниот бод за исплата на 
плата за вработените во ЈП „Комуналец“ – Битола 

15. Одлука за измени и дополнување на финансовата програма за одржување на 
јавните зелени површини на територија на Општина Битола за 2019 год. Бр. 01-777/1 од 
14.12.2018год 

16. Годишен план за вработување на Јавното претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг – Битола за 2020год. 

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 Дихово 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 Нижеполе во идна 
урбанистичко планска документација. 

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 Долно Оризари 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 Бистрица 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 Олевени 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 Крстоар 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 Цапари во идна 
урбанистичко планска документација. 

25. 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 Брусник во идна 
урбанистичко планска документација. 

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 Карамани во идна 
урбанистичко планска документација. 

28. Програма за измена и дополнување на Програмата за одбележување 
значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за период од пет 
години во Општина Битола (2018-2023). 

 
 

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

телефон 234-234. 
 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 

 
 


