
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-513/1          

15.12.2015 г. 

   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 

 

44-та седница на Советот на Општината Битола за 23.12.2015 година (среда)  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. План за работа на ЈП „Комуналец“ во 2016 година. 

2.Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на 

подрачјето на Општината Битола во 2016 година 

3.Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на подрачјето на 

Општината Битола во 2016 година 

4. План за работа на KЈП „Нискоградба“ во 2016 година. 

5. План за работа на ЈП „Пазари“ во 2016 година. 

6. План за работа на ЈКП „Водовод“ во 2016 година. 

7. План за работа на ЈП „Жабени“ во 2016 година. 

8. План за активности на Општински совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата-ОСБСП во наредниот период 2015-2016 на Општина Битола. 

9. Програма за работа на Зоолошката градина Битола во 2016 година. 

10. Програма за работа на Старскиот дом „Сју Рајдер“ Битола во 2016 година. 

11. Програма на Општината Битола за финансирање на културата во 2016 год. 

12. Програма за активностите во областа на спортот на подрачјето на Општината 

Битола за 2016 година. 

13. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општината 

Битола за 2016 година.  

14. Програма за одржување комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и 

улици во Општината Битола за 2016 година. 

15. Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на 

Општината Битола за 2016 година. 

16. Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Битола во 2016 

година. 

17. Програма за економски развој во Општина Битола за 2016 година. 

18. Програма на Општина Битола за финансирање во туризмот за 2016 година. 

19. Програма за работата на Комисијата за еднакви можности 2016 година. 

20. Локален акциски план за економско јакнење на жените во Општина Битола 2016-

2017 година. 

21. Стратегија за родова рамноправност на Општина Битола – Општина без 

дискриминација. 

22. Стратегија на локалната акциска група за рурален развој – Пелагонија 2015-2020 

година. 

23. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на 

градежното земјиште за календарска 2016 година утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Битола по катастарски 

општини. 

 



         2.- 

 

 

24. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на 

земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2016 година утврдена врз основа 

на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Битола по 

катастарски општини. 

25. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за утврдување на правен 

статус на бесправни објекти изградени за потребите на верските заедници на подрачјето на 

Општината Битола. 

26. Одлука за продажба на движни ствари – 6 (шест) возила со електронско јавно 

наддавање во сопственост на Општина Битола согласно процената на овластен проценител.. 

27. Одлука за донесување на Општ акт за село Острец. 

28. Одлука за донесување на Општ акт за село Раштани. 

29. Одлука за донесување на Општ акт за село Рамна. 

30. Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ 

„Стив Наумов“ Битола. 

31. Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца-

Центар за ран детски развој БОНБОНЧИЊА Битола. 

32. Решение за давање согласност на Он Таргет Спортски Стрелачки Центар ДООЕЛ 

увоз-извоз за користење на името 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 

 


