
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-09/1        

            13.02.2017 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 

 

62-та седница на Советот на Општината Битола за 20.02.2017 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. Годишен план за вработување за 2017 година во ЈП „Комуналец“ Битола.                                       

2. Годишен план за вработување за 2017 година во ЈП „Водовод“ Битола.                                     

3. Годишен план за вработување за 2017 година во ЈП „Нискоградба“ Битола.                                     

4. Годишен план за вработување за 2017 година во ЈП „Пазари“ Битола.                                     

5. Годишен план за вработување за 2017 година во Старски дом „Сју Рајдер“ 

Битола.                                  

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

2017 година во Општината Битола. 

7. 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 Магарево во идна урбанистичко планска 

документација. 

8. 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 Ѓавато во идна урбанистичко планска 

документација. 

9. 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. 

10. 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 Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација. 

11. 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. 

12. 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. 



          2.-  

 

13. 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 Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација. 

14. 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 Битола во идна урбанистичко планска 

документација. 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 10809 КО 

Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 10620 КО 

Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 5287/1 КО 

Битола) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 10618 КО 

Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 707 КО 

Раштани) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 5228 КО 

Битола) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 1744 КО 

Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 1473 КО 

Горно Оризари) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 10635 КО 

Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 11053/1 и КП 

11024 КО Битола 5) 



          3.- 

 

 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 8834 КО 

Битола 3) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 17334 и КП 

17335 КО Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 17559 КО 

Битола 5) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 913/2 КО 

Горно Оризари) 

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

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

бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација (КП 4973/2 и КП 

4948 КО Битола 4) 

30. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

Основното училиште „Даме Груев“ 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  


