
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-163/1 
         08.11.2019 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, 17/08 и 08/19) 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 
 
46-тата седница на Советот на Општината Битола за 15.11.2019 година 

(петок)  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. Програма за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2020-2022 
година. 

2. Програма за измени и дополнување на Програмата за остварување на 
социјалната, детската и здравствената заштита во Општина Битола за 2019 година. 

3. Одлука за зголемување на финансиските средства од страна на Општина 
Битола предвидени во Финансовата Програма за одржување на јавната чистота на 
територија на Општина Битола за 2019 година.  

4. Одлука за формирање интерсекторска група за родова рамноправност на 
Општина Битола. 

5. Годишен план за вработување на ОЈУ Зоолошка градина Битола за 2020 
година. 

6. Годишен план за вработување на ОУ „Александар Турунџев“ с.Кукуречани – 
Битола за 2020 година. 

7. Годишен план за вработување на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2020 година. 
8. Заклучок за усвојување на Програмата за НП Пелистер Битола за 

искористување на средства од Програмата на Општина Битола за финансирање на 
туризмот за 2019 година.   

9. Решение за давање согласност на Одлуката за зголемување на вредноста на 
бодот за пресметка на платата на вработените во ЈП „Пазари“Битола. 

10. Решение за именување членови во Општинскиот Совет за социјална заштита. 
11. Измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈП 

„Комуналец“ Битола за 2019 година. 
12. Годишен план за вработување – дополнување на ЈКП „Водовод“ Битола 

за 2020 година. 
13. Измена на Годишен план за вработување на Јавно претпријатие за 

Урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг – Битола за 2019 година. 



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 Лавци во идна 
урбанистичко планска документација. 

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 Кукуречани 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 бесправните објекти изградени во КО Нижеполе 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 бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна 
урбанистичко планска документација. 

18. 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. 

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 Барешани 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 Дихово во идна 
урбанистичко планска документација. 

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 изградени во  КО Битола 5 во идна 
урбанистичко планска документација. 

22. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка  
помеѓу Општина Битола и Општина Новаци. 

23. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Битола и Општина Могила. 

24. Одлука за задолжување на Градоначалникот на Општина Битола за 
санација и враќање во функција на мерната станица Битола 1. 

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

телефон 234-234. 
 
 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


