
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-37/1   

22.03.2018 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 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 

 

11-та седница на Советот на Општината Битола за 28.03.2018 година (среда) со 

почеток во 10,00 часот. 

Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот на Општината Битола, со 

предлог на следниот           

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  

  

1. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец” во 2017 година. 

2. Извештај за работата на ЈП „Комуналец” Битола во 2017 година. 

3. Извештај за финансиска програма за јавна чистота за 2017 година. 

 4. Извештај за финансова програма за јавните зелени површини за 2017 година. 

5. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Нискоградба” во 2017 година. 

6. Извештај за работата на ЈП „Нискоградба” во 2017 година. 

7. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП „Пазари” во 2017 година. 

8. Извештај за работата на ЈП „Пазари” во 2017 година. 

9. Завршна сметка за финансиското работење на ЈКП „Водовод” во 2017 година. 

10. Извештај за работата на ЈКП „Водовод” во 2017 година. 

11. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, 

проектирање и инженеринг Битола. 

12. Извештај за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг 

Битола. 

13. Завршна сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со 

Индустриската зона „Жабени“ во 2017 година. 

14. Завршна сметка за финансиското работење на Зоолошката градина – Битола за 2017 

год. 

 15. Извештај за работата на Зоолошката градина – Битола за 2017 година. 

16. Завршна сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола за 

2017 година.          

 17. Извештај за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ – Битола за 2017 година.  

18. Извештај за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови во 

Општина Битола за 2017 г. заклучно со 31.12.2017 година. 

19. Извештај за реализација на Програмата за локален економски развој за 2017 година. 

20. Извештај за реализација на Програмата за туризам за 2017 г. 

21.Оперативен план и програм за спроведување на превентивна систематска 

дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии и 

ѓубришта на Општина Битола во 2018 година.  

22. Оперативен план и програм за контрола и уништување на комарците на 

територијата на Општина Битола во 2018 година. 

 

 

 



         2.- 

 

 

 

23. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола. 

24. Одлука за неприфаќање на Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни 

води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период од 2018-2020 г. 

25. Одлука за прифаќање на Тарифата за прочистување на отпадни води на КЈП 

„Нискоградба“ Битола за регулиран период од 2018 – 2020 година по категории на корисници 

за населено место Кукуречани. 

26. Одлука за примање на донација од ПАКОМАК ДОО Скопје. 

 

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

234-234. 

 

 

 

 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  

                                                                                 Валентин Груевски   
 

 

 


