
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-170/1 
         26.11.2019 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 
 
47-мата седница на Советот на Општината Битола за 03.12.2019 година 

(вторник)  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. Одлука за задолжување на Јавното претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во општината Битола  да го спроведи Решението за 
уврдување траен режим на сообраќај за организирање на зонско паркирање на 
определени јавни површини во општина Битола. 

2. Програма на Црвен Крст на Р.М. – Општинска организација Битола за 2020г. 
3. Измена на Програмата за активности во областа на спортот во Општина 

Битола за 2019г 
4. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг – Битола  
5. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на 

ЈОУДГ „Естреа Овадија Мара“  – Битола 
6. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈКП 

„Водовод“ Битола 
7. Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈП 

„Комуналец“ Битола 
8. Решение за разрешување и именување на членови во Управен одбор на 

ЈП„Пазари“ Битола. 
9. Решение за разрешување и именување на членови во Општински совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата – Битола 
10. Одлука за доделување финансиска помош за насраданите од земјотресот 

во Република Албанија, од Буџетот на Општината Битола  
11. Измена на Годишен план за вработување во општинска администрација 

на Општина Битола за 2019г 
12. Годишен план за вработување на ОУ Коле Канински – Битола за 2020 

година 
13. Одлука за утврдување на ширина на крајбрежен појас во водотеците во 

плански опфат на УПС Нижеполе, Општина Битола 



14. Одлука за донесување на Техничка исправка за ГП бр.А3.88 на Детален 
урбанистички план за Урбана Единица 8, Урбан Блок 3 (2009-2014) со 
технички број 29/06 од јануари 2009- Општина Битола 

15. Одлука за давање согласност за утврдување на правен статус на 
бесправно изграден објект на КП бр. 16850/1 во КО Битола 

16. Одлука за кофинансирање на проектот „Реконструкција на куглана во 
склоп на спортската сала „Борис Чурлевски“ – Битола“ 
 

 
 

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

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски 

 


