
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр.09-83/1  
17.11.2017 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 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 

 
ЧЕТВРТАТА седница на Советот на Општината Битола за 23.11.2017 година 

(четврток), 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 верификација на мандат на член на Советот на Општината 
Битола.        

2. Одлука за давање согласност на Договорот за спроведување на ИПА 
Проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води и рехабилитација и 
проширување на приоритетна  канализациона мрежа во Општина Битола. 

3. Одлука за право на пренесување на трајно користење на објект во 
с.Кравари, сопственост на Општина Битола на ЈОУД „Естреја Овадија 
Мара“Битола.  

4. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС-ОН Битола 
во текот на 1-вото полугодие од 2017 година. 

5. Решение за разрешување и  именување на членови во Управниот одбор  
во ЈП „Пазари“ Битола; 
.  6. Решение за разрешување и именување на членови во  Надзорниот одбор 
во ЈП „Пазари“ Битола; 
 7. Решение за разрешување и именување на  членови во Управниот одбор во 
ЈП „Нискограба“ Битола; 

8. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор во 
ЈП „Нискоградба“ Битола; 
 9. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор  во 
ЈП „Комуналец“ Битола; 
.  10. Решение за разрешување и именување на членови во  Надзорниот одбор 
во ЈП „Комуналец“ Битола; 

11. Решение за разрешување и именување на  членови во Управниот одбор 
во ЈП „Водовод“ Битола; 
 12. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор 
во ЈП „Водовод“ Битола. 

13. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор 
во ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола. 

14. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор 
во ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола. 

 



         2.- 
 
15. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор 

во ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола  
16. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор 

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

во Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“Битола. 
18. Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот одбор 

во Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола. 
19. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор 

во Јавната општинска установа Зоолошка градина Битола. 
20. Решение за именување на членови во Надзорниот одбор во Јавната 

општинска установа Зоолошка градина Битола. 
21. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола. 
22. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

СОЕУ -Јане Сандански“ Битола. 
23. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

СОУ „Јосип Броз Тито“ Битола. 
24. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

СОУ „Тски Даскало“ Битола. 
25. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола. 
26. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОСМУ „Јован Калаузи“ Битола.    
27. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани. 
28. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Кирил и Методиј“ Битола.         
29. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Даме Груев“ Битола.         
30. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Елпида Караманди“ Битола.         
31. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Стив Наумов“ Битола.         
32. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Гоце Делчев“ Битола.  
33. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола.         
34. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Коле Канински“ Битола.  
35. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица. 
36. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола.         
37. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола. 
38. Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во 

ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола. 



         3.- 
 
 
39. Разрешување и именување членови во Управниот одбор во ЈОУДГ 

„Естреја Овадија-Мара“ Битола. 
40. Разрешување и именување членови во Надзорниот одбор во ЈОУДГ 

„Естреја Овадија-Мара“ Битола. 
41. Разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ 

„Мајски Цвет“ Битола. 
42. Разрешување и именување членови во Надзорниот одбор на ЈОУДГ 

„Мајски Цвет“ Битола. 
43. Решение за именување на член во Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски 

Цвет“ Битола, по предлог на Министерството за труд и социјална политика. 
44. Решение за именување на член во Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 

Овадија Мара“ Битола, по предлог на Министерството за труд и социјална политика. 
45. Решение за предлагање на претставник од Општина Битола во Управниот одбор на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола. 
46. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на 

НУ Завод за заштита на спомениците на култура и музеј – Битола. 
47. Решение за именување на претставник од Општина Битола во Одборот за 

соработка и доверба со јавноста на Факултетот за Биотехнички науки Битола, при 
Универзитетот „Св Климент Охридски“Битола. 

48. Решение за именување на претставник од Општина Битола во Одборот за 
соработка и доверба со јавноста на Ветеринарен Факултет Битола, при 
Универзитетот „Св Климент Охридски“Битола. 

49.Решение за измена на Решението за изменување на постојан овластен 
претставник од Советот на Општината Битола за годишните собранија на 
Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола. 

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

телефон 234-234. 
 
 
 

    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                               на Советот на Општината Битола,                                                                                                                                                                                                    

                                                                              Валентин Груевски                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


