
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-124/1      

          31.09.2018 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 и 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 
 

20-та седница на Советот на Општината Битола за 07.09.2018 година (петок) 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. Иницијатива за започнување на постапка за основање на јавно претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување  и организирање на 
јавен локален превоз на патници во Општината Битола. 

2. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на висината на 
надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и 
поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија 
на општина Битола. 

3. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движна ствар црево 
ПП ф-52 л-15 од страна на Општина Битола дадено од Дирекција за заштита и спасување 
Скопје. 

4. Одлука за користење на Спортската сала Младост без надоместок. 
5. Одлука за промена на името на Спортската сала во Битола од „Младост“ во „Боро 

Чурлевски“. 
 6. Одлука за примање на донација од ПАКО МАК ДОО Скопје. 

7. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициска станица од 
општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2018 година. 

8. Годишен план за вработување за 2019 година на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола. 
9. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бруто 

пресметковниот бод за исплата на плата на вработени на ЈП „Комуналец“ Битола. 
10. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на 

ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2018/2019 
година. 

11. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на 
ученици во основните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната 2018/2019 
година. 

12. Решение за давање согласност на Одлуката бр. 02-164/1 на Управниот одбор на 
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за работа на воспитни групи со поголем број на деца за 
2018/19 во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Коца Василевска“, ДГ „Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ 
„Качунка“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Ѕвездички“. 

13.  Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и 
завршеток на работно време во Службата за административни работи и управување со 
човечки ресурси во ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола. 

14. Решение за разрешување и именување на член во Училишниот одбор на ОУ 
„Коле Канински“ Битола. 

15. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП 
„Водовод“ Битола. 
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16. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на КЈП 

„Нискоградба“ Битола. 
17. Решение за именување на членови во Локалниот совет за волонтерство на 

Општина Битола. 
18. Решение за давање согласност на Регионалниот ресурсен центар за слепи лица и 

лица со оштетен вид за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила, за 
користење на името Битола. 

19. 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 

20. 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 Крклино во идна урбанистичко планска 
документација 

21. 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 Лопатица во идна урбанистичко планска 
документација 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 Маловиште во идна урбанистичко планска 
документација 

26. 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 Трново во идна урбанистичко планска документација 

27. 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 

28. 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 
 

Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на телефон 
234-234. 
 
 

     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  

                                                                                              Валентин Груевски 



 


