
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-18/1        

            22.02.2016 год. 

 Б и т о л а 

 

Врз основа на член 26 став 2 од Статутот на Општината Битола („Службен 

гласник на Општината Битолa“ бр. 10/05) 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 

 

47-та седница на Советот на Општината Битола за 29.02.2016 година 

(понеделник)  со почеток во 11,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. Годишна програма за управување со комунален и неопасен отпад на 

територија на Општина Битола за 2016 година. 

2. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општината Битола за 2016 година. 

3. Програма за одбележување на позначајни историски и културни настани за 

2016 година во Општината Битола. 

4. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС-ОН Битола во 

текот на 2-то полугодие од 2015 година. 

5. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општината Битола за 2016 година. 

6. Одлука за прифаќање на отстапениот одземен предмет-товарно моторно 

возило со правосилна пресуда без надоместок на Општина Битола. 

7. Одлука за потребата од определување на заштитни зони околу водни тела 

наменети за консумирање од страна на човекот во Општина Битола 

8. Одлука за финансирање на Акцискиот план за чистење на коритото на Црна 

Река. 

9. Одлука за формирање на Центри за ран детски развој во состав на ОЈУ за 

деца Детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола и ОЈУ за деца Детска градинка 

„Мајски цвет“ Битола. 

10. Одлука за донесување на Општ акт за село Меџитлија и утврдување на 

услови за начинот на градење во село Меџитлија-Општина Битола, за кое нема 

урбанистички план. 

11. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за СТАНБЕНА 

ЗАЕДНИЦА БР.1 БЛОК 2 (измени и дополнувања) – Општина Битола. 

      12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Битола  3 КП 

11116). 

13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената без вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Раштани КП 

154/2). 



         2.- 

 

14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Битола  КП 

5217). 

15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената без вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Раштани  КП 

146/1). 

16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Битола 4        

КП 10432). 

17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Битола 3  КП 

11367). 

18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска  

документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на 

бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација (KO Битола КП 

19240/1). 

19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистчко 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.  

20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистчко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација.  

21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистчко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација.  

22. Решение за разрешување и именување член во Управниот одбор на Јавната 

установа Меѓуопштински Центар за Социјална Работа-Битола. 

23. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на 

Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапакарев“-Битола. 

24. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на 

Основното Училиште „Ѓорги Суагрев“-Битола. 

25. Решение за давање согласност на ЗДРУЖЕНИЕ БИТОЛСКИ ПОБЕДНИК 

Битола за користење на името БИТОЛА. 

 

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

телефон 234-234. 

 

 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  

                                                                              д-р Силвана Ангелевска  



 

 

 

 

 


