
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-33/1   

05.04.2017 г. 

   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) 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 

 

64-та седница на Советот на Општината Битола за 12.04.2017 година (среда) со 

почеток во 10,00 часот. 

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

предлог на следниот           

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  

  

1. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец” во 2016 година. 

2. Извештај за работата на ЈП „Комуналец” Битола во 2016 година. 

3. Извештај за финансиска програма за јавна чистота за 2016 година. 

 4. Извештај за финансова програма за јавните зелени површини за 2016 година. 

5. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Нискоградба” во 2016 година. 

6. Извештај за работата на ЈП „Нискоградба” во 2016 година. 

7. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари” во 2016 година. 

8. Извештај за работата на ЈП „Пазари” во 2016 година. 

9. Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод” во 2016 година. 

10. Извештај за работата на ЈКП „Водовод” во 2016 година. 

11. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, 

проектирање и инженеринг Битола. 

12. Извештај за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг 

Битола. 

13. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со 

Индустриската зона „Жабени“ во 2016 година. 

14. Извештај за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ во 

2016 година. 

 15. Завршна сметка за финансиското работење на Зоолошката градина – Битола за 2016 

год. 

 16. Извештај за работата на Зоолошката градина – Битола за 2016 година. 

17. Завршна сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола за 

2016 година.          

 18. Извештај за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола за 2016 година.  

 19. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во 

2016 година. 

 20. Извештај за реализација на Програмата за одржување инсталации на локална патна 

мрежа и улици во Општината Битола за 2016 година. 

21. Извештај за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното 

осветлување за 2016 година. 

 22. Извештај за реализација на Програмата за организирање на зимска служба на 

подрачјето на Општината Битола за сезоната 2015/2016 годинa. 

23. Извештај за реализација на Програмата за организирање на зимска служба на 

подрачјето на Општината Битола за сезоната 2016/2017 годинa. 

24. Извештај за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови во 

Општина Битола за 2016 г. заклучно со 31.12.2016 година. 



          2.- 

 

 

25. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански 

регион за 2016 година. 

26. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот 

плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2016 

година. 

27. Извештај за реализација на Програмата за локален економски развој за 2016 година. 

28. Извештај за реализација на Програмата за туризам за 2016 г. 

29. Извештај за работата во областа на располагањето со градежното земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Битола од 01.06.2016 г. до 

31.12.2016 г. 

30. Програма за повеќенаменско рекреативно игралиште на КП бр. 3040 КО Битола 4 

Општина Битола. 

31. Програма за изградба на скејт парк на КП бр. 584/1 КО Битола 4 Општина Битола. 

32. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и 

урбанистичко планска документација на подрачјето на Општината Битола во 2017 година. 

33. Годишен план за вработување во Општинската администрација на Општината 

Битола за 2018 година. 

34. Локален акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на 

Општина Битола 2017-2020. 

35. Годишен оперативен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 

(2017). 

36. Оперативен план и програм за спроведување на превентивна систематска 

дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии и 

ѓубришта на Општина Битола во 2017 година.  

37. Оперативен план и програм за контрола и уништување на комарците на 

територијата на Општина Битола во 2017 година. 

38. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС ОН Битола во текот на 

второто полугодие од 2016 година. 

39. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за означување условите и 

утврдување режимот на сообраќајот во централното градско подрачје во Битола. 

40. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за 

користење на површина во општа употреба-автобуски стојалишта. 

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 Црнеец во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 684). 

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 Барешани во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 233, КП  бр. 1129, КП бр. 1128 и КП бр. 305). 

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 Буково во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 295, КП бр. 3640, КП. Бр. 3928, КП. Бр. 3674/1 и КП бр. 16). 

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 Цапари во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 2179, КП бр. 2130/2, КП.бр. 2130/1 и КП бр. 2427). 

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 Кравари во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 263/2). 



 

          3.- 

 

 

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 Долно Оризари во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 1022/1, КП. бр. 1173/2, КП бр. 1188, КП бр. 1221, КП. бр. 1312, КП бр. 

1438 и КП бр. 1688). 

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 Дихово во идна урбанистичко планска документација 

(КП  бр. 1006/3). 

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 Бистрица во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 993/3). 

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 Бистрица во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 710). 

50. 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 Раштани во идна урбанистичко планска документација 

(КП  бр. 270, КП бр. 338/4, КП бр. 338/23 и КП бр. 485/2). 

51. 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 

(КП бр. 623, КП бр. 337 и КП бр. 506/3). 

52. 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 

(КП бр. 461/1, КП бр. 41). 

53. 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 

(КП бр. 262 и КП бр. 263). 

54. 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 

(КП бр. 1014, КП бр. 306/2, КП бр. 1100/3 и КП бр. 1006/2). 

55. 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 Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 1683, КП бр. 2187 и КП бр. 2188). 

56. 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 Лавци во идна урбанистичко планска документација (КП 

бр. 938/1). 

57. 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 бр. 18246 КО Битола). 

58. 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 бр. 554/1 КО Битола 4). 
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59. 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 бр. 5323 КО Битола). 

60. 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 бр. 18579 КО Битола). 

61. 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 бр. 17444 КО Битола 5). 

62. 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 бр. 5230 КО Битола). 

63. 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 бр. 18273 КО Битола). 

64. 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 бр. 15853/1 КО Битола 3). 

65. 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 бр. 3927 КО Битола 4). 

66. 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 бр. 11213 КО Битола 5). 

67. 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 бр. 11022 КО Битола 5). 

68. 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 бр. 10809 КО Битола 5). 

69. 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 бр. 11188 КО Битола 5). 

70. Решение за предлагање на претставник од Општина Битола во Управниот одбор на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола. 

71. Одлука за утврдување на главна и помошна автобуска станица за меѓуопштинскиот 

и меѓународниот линиски превоз на патници во Општина 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  

 


