
 
 
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-___/1      
            18.12.2019 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 
 

48-ма седница на Советот на Општината Битола за 25.12.2019 година (среда) 
со почеток во 10,oo часот. 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општината, со 
предлог на следниот           

 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 

1. Финансиски план за работа на ЈП „Комуналец“ за 2020 година. 
2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните 

површини на територија на Општината Битола за 2020 година 
3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на 

територија  на Општината Битола за 2020 година 
4. Оперативна програма за поправа и одржување на улично осветлување  

(тековно одржување – замена на живините, натриумовите и флуорецентните 
светилки со лед светилки заради поголема енергетска ефикаснсот на целиот систем 
за улично осветлување) на подрачјето на Општина Битола за 2020 година. 

5. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување 
на подрачјето на Општина Битола, рурални средини реони Бистрица, Цапари и 
Кукуречани за 2020 година. 

6. Оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување 
на подрачјето на Општина Битола за град Битола за 2020 година. 

7. Програма за управување со отпад (2020-2022 година). 
8. Годишен план  и Програма за работа на KЈП „Нискоградба“ за 2020 

година.  
9. План за работа на ЈП „Пазари“ за 2020 година.  
10. План за работа на ЈКП „Водовод“ во 2020 година. 
11. План за работа на ЈП „Жабени“ во 2020 година. 
12. Финансиски план и програма за работата на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг – Битола за 2020 година. 
13. Програма за работа за 2020 година за ЈППЈЛП Битола.  

 



 
14. Програма за работа на Зоолошката градина Битола во 2020 година. 
15. Годишна програма за работа на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 

Битола за 2020 година. 
16. Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште 

во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 
Битола за 2020 година.  

17. Извештај за реализација на Програма за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина Битола од 01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

18. Програма на Општината Битола за култура во 2020 год.  
19. Програма за јавни дејности (образование) во Општина Битола за 2020 

година. 
20. Програма за активностите во областа на спортот на подрачјето на  

Општината Битола за 2020 година. 
21. Програма за социјална заштита во општина Битола за 2020 година. 
22. Програма за локален економски развој во Општина Битола за 2020 

година.  
23. Програма за работата на Комисијата за еднакви можности 2020 година. 
24. Програма за туризам во Општина Битола за 2020 година. 
25. Програма за одржување комунални објекти и инсталации, локална патна 

мрежа и улици во Општината Битола за 2020 година. 
26. Програма за користење и одржување на јавното осветлување на  

подрачјето на Општината Битола за 2020 година. 
27. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на  

Општината Битола за 2020 година. 
28. Програма за животната средина за 2020 година. 
29. Програма за изработка на урбанистички планови и урбанистичка планска  

документација на подрачјето на Општина Битола во 2020 година. 
30. Програма за дератизација и дезинсекција на Општина Битола за 2020 

година. 
31. Одлука за дефинирање на граница на блокови на ГУП на град Битола (од 

1999 година). 
32. План на активности на одржлива урбана мобилност. 
33. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за период 

2020 година. 
34. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната  

вредност на градежното земјиште за календарска 2020 година утврдена врз основа 
на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина 
Битола по катастарски општини.  

35. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната  
вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2020 година 
утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општина Битола по катастарски општини. 

36. Решение за формирање Комисија за изработка на Програмата за работа  
на Советот на општината Битола за 2020 година. 

37. Решение за именување на членови во Управниот одбор во Работнички 
Универзитет „Крсте Мисирков“Битола. 

38. Решение за разрешување на член во Управниот одбор во ЈОУ Дом за 
стари лица Сју Рајдер 



Битола. 
39. Решение за давање согласност на Статутот на ОУ „Даме Груев“Битола. 
40. Решение за давање согласност на Статутот на ОУ „Ѓорги  

Суагрев“Битола. 
41. 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. 

42. 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 

43. 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 Трново во идна урбанистичко планска 
документација 

44. 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 Кременица во идна урбанистичко планска 
документација 

45. 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 Маловиште во идна урбанистичко планска 
документација 

46. 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 

47. 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 

48. 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 Лопатица во идна урбанистичко планска 
документација 

49. 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 

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

телефон 234-234. 
 



      
     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                              Валентин Груевски 
 
 


