
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА
Бр. 09-74/1     

           14.06.2018 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 I 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

14-та седница на Советот на Општината Битола за 20.06.2018 година (среда) со почеток
во 10,oo часот.

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

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2018 година.
2. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Битола.
3. Одлука за прифаќање на трајно користење без надоместок на движна ствар-дизен пумпен

агрегат ДПА 2000 на Општина Битола даден од страна на Владата на РМ.
4. Одлука  за  давање  на  користење  без  надоместок  на  објектот  на  УЗ  „Коле  Лачето“

сопственост  на  Општина  Битола  на  ЈУ  Меѓуопштински  центар  за  социјална  работа
Битола.

5. Одлука за определување на имиња на улици во општината Битола.
6. Одлука за дополнување на Одлуката за долгорочно домашно задолжување на општина

Битола во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП).
7. Програма за измена и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во

општина Битола.
8. Решение за давање согласност на Правилникот за измени и дополнување на Правилникот

за систематизација на работни места во ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола.
9. Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Годишниот план за вработување

за 2018 во ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола.
10. Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Годишниот план за вработување

за 2019 во ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола.
11. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување-дополнување на ЈКП

„Водовод“ Битола.
12. Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за отстранување на

оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на
Општина Битола на ДООЕЛ Спринг увоз-извоз Битола.

13. Решение  за  разрешување  и  именување  член  во  Училишниот  одбор  во  ОУ  „Елпида
Караманди“ Битола.

14. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во
идна урбанистичко планска документација

15. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот



опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари
во идна урбанистичко планска документација

16. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани
во идна урбанистичко планска документација

17. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во
идна урбанистичко планска документација

18. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Братиндол
во идна урбанистичко планска документација

19. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Барешани
во идна урбанистичко планска документација

20. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Породин
во идна урбанистичко планска документација

21. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени
во идна урбанистичко планска документација

22. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Поешево
во идна урбанистичко планска документација

23. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Битола 5
во идна урбанистичко планска документација

24. Одлука  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и
вклопување  на  бесправните  објекти  во  идна  урбанистичко  планска
документација ( У.З. „Коле Лачето“)

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

      
      ПРЕТСЕДАТЕЛ

                                                                     на Советот на Општината Битола 
                                                                                               Валентин Груевски


