
  
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

   Бр. 09-53/1      

30.06.2017 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) 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 

 

66-та седница на Советот на Општината Битола за 07.07.2017 година (петок) со почеток 

во 12,оо 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. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за првиот квартал 

од 2017 година. 

2. 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 Породин во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 781/3). 

3. 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. 1131/2, КП бр. 304/3). 

4. 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. 417/5). 

5. 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 

(КП бр. 427). 

6. 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 

(КП бр. 188/5). 

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 Буково во идна урбанистичко планска документација (КП 

бр. 213). 

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 Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП 

бр. 1006/3). 

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 Долно Оризари во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 1247/1, КП 1276, КП 1652, КП 1708). 



          2.- 

 

 

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 Карамани во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 336). 

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 Крстоар во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 592/2). 

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 Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 2139 и 5389). 

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 Лера во идна урбанистичко планска документација (КП 

бр. 725). 

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 Раштани во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 36, КП бр. 153/2, КП бр. 345/1 и КП бр. 345/1). 

15. 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 Ротино во идна урбанистичко планска документација 

(КП бр. 399/4). 

16. 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. 1038/1). 

17. 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 

(КП бр. 2091/1). 

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 бр. 10440/2 КО Битола 4). 

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 бр. 5024/1 и КП 6147/1 КО Битола 

4). 

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 бр. 11445/1 КО Битола 3). 

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 бр. 3245 и 3246/2 КО Буково). 

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 бр. 1925/1 КО Битола 4). 

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 бр. 18443 КО Битола). 

 



         3.- 

 

 

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 бр. 14225 КО Битола 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 бр. 5113 КО Битола 4). 

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 бр. 11398/1 КО Битола 3). 

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 бр. 18246 КО Битола 3). 

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 бр. 8573 КО Битола 4). 

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 бр. 5230 КО 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                                                                             

 

 


