
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-106/1      

             26.07.2018 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 I 17/08) 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 
 

17-та седница на Советот на Општината Битола за 31.07.2018 година (втолрник) со 
почеток во 10,oo 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. Одлука за примање донација во вид на услуга-адаптација на простории во 
Спортската сала „Младост“ Битола. 

2. Одлука за примање донација во вид на опрема-фитнес зона на подрачјето на 
Општина Битола од Млекара АД Битола. 

3. Одлука за давање во закуп на објекти-киосци 5 (пет) и деловен простор – 
продавница со магацински простор во сопственост на Општина Битола. 

4. Одлука за дополнување на Одлуката за општински превоз на патници во Општина 
Битола. 

5. Тарифа за дополнување на Тарифата за општински линиски превоз на патници во 
Општината Битола. 

6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација. 

7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО Братиндол 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 
бесправниот објект изграден во КО Гопеш 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 
бесправниот објект изграден во КО Драгош 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 
бесправниот објект изграден во КО Крклино 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 
бесправниот објект изграден во КО Нижеполе 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 
бесправниот објект изграден во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација. 

13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО Раштани 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 
бесправниот објект изграден во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација. 



           2.- 
 
 
 

15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО Буково во идна урбанистичко планска документација. 

16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација. 

17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска 
документација. 

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 КП бр.365/2  КО Кравари. 

19. Oдлука за дополнување на Одлуката за изведување на градба за изградба на 
спомен обележје „Сончев часовник“ на Локалитет Еврејски гробишта Битола. 

20. Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2018 година. 

21. Иницијатива за донесување на Одлука за преименување на Спортската 
сала „Младост“ Битола во Спортска сала „Боро Чурлевски“. 

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

234-234. 
       
 
 
 
     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                              Валентин Груевски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


