
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-20 /1 

            03.03.2020 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 

 
52-та седница на Советот на Општината Битола за  09.03.2020 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. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за 
четвртиот квартал од  2019 година 

2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Битола за 2020 година 

3. Измена на дополнување на Буџетскиот календар за 2020 година 
4. Завршна сметка на Буџетот на Општина Битола за 2019 година 
5. Годишен Извештај на Општина Битола за 2019 година 
6. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 

година 
7. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови и урбанистичка планска документација на подрачјето 
на Општина Битола во 2020 година. 

8. Програма за превенција на детско престапништво 2020 година 
9. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 

на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на ОУ ,,Ѓорѓи 
Сугарев“ – Битола 

10. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на ОУ ,,Гоце 
Делчев“ – Битола 

11. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на ОУ ,,Даме 
Груев“ - Битола 

12. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на ОУ ,,Елпида 
Караманди“ - Битола 

13. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на ОУ ,,Коле 
Канински“ - Битола 



14. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на ОУ ,,Тодор 
Ангелевски“ – Битола 

15. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на СОЕУ ,,Јане 
Сандански“ – Битола 

16. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движни ствари 
на Владата на РСМ од страна на Општина Битола за потребите на СОУ 
Гимназија ,,Јосип Броз Тито“ - Битола 

17. Анекс на Годишната Програма на училиштето СОЗУ „Кузман Шапкарев“ – 
Битола за учебната 2019/2020 година, број 01-140/1 од 22.08.2019 година 

18. Решение за давање на мислење на Програми за изведување на екскурзии на 
ОУ „Гоце Делчев“ 

19. Решение за давање на позитивно мислење на Статутот на ОУ „Крсте П. 
Мисирков“ с.Бистрица  

20. Решение за давање на позитивно мислење на Статутот на ОУ „Трифун 
Пановски“ Битола  

21. Решение за давање на позитивно мислење на Статутот на ОУ „Даме Груев“ 
Битола  

22. Декларација за одржување на чесни и демократски парламентарни избори во 
Република Северна Македонија 

23. Одлука за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати 
за избор на пратеници во Сообранието на Република Северна Македонија 

24. Одлука за начинот на користење на просториите во домовите на месните 
заедници за организирање предизборни собири од страна на организаторот на 
изборната кампања од подрачјето на Општината Битола 

25. Одлука за обезбедување надзор од страна на Општина Битола за реализација 
на проектот „Означување на културни и природни знаменитости во 
подпелистерските села во Општина Битола“ 

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 Kукуречани 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 Kажани во идна 
урбанистичко планска документација 

28. 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 Kременица во идна 
урбанистичко планска документација 

29. 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 

30. 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 



31. 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 Црнеец во идна 
урбанистичко планска документација 

32. 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 

33. 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 

34. 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 

35. Сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект за улица Довлеџик на потегот 
од крстосница со улица Васко Карангелевски до мост на р. Драгор во Битола 

 
 

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

телефон 234-234. 
 
     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                              на Советот на Општината Битола  
                                                                            Валентин Груевски  


