
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-16/1        

           12.02.2018 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 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 

 
9-та седница на Советот на Општината Битола за 19.02.2018 година 

(понеделник)  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. Oдлука за определување на висината на благајничкиот максимум. 
2. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по 

зони за организирање на зонско паркирање. 
3. Одлука за јавно телевизиско емитување во живо на седниците на Советот 

на Општината Битола. 
4. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската 

станица од општа надлежност Битола во текот на второто полугодие од 2017 година. 
5. Програма за одбележување на позначајни историски и културни настани за 

2018 година во Општина Битола. 
6. Заклучок за отпочнување на постапка на територија на Општина Битола за 

организирано собирање на 10.000 потписи потребни за поднесување на предлог 
закон за заштита и намалување на влијанието врз човековата и животната средина од 
Енергетскиот комбинат АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница РЕК Новаци до Собрание на 
Република Македонија.  

7. Решение за давање согласност на решението за утврдување на тарифа за 
прочистување на отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 
2018-2020 година. 

8. Решение за давање согласност за утврдување на тарифа за собирање и 
одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран 
период 2018-2020 година.  

9. Решение за формирање на повремена Комисија за култура на Советот на 
Општина Битола. 

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

 
            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                 Валентин Груевски   

 
 


