
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 
Бр. 09-83/1      

           20.06.2018 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 
 

15-та седница на Советот на Општината Битола за 26.06.2018 година (вторник) 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 давање на користење без надоместок на објектот на УЗ „Коле Лачето“ 
сопственост на Општина Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола. 

2. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на улици во населено 
место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016. 

3. Одлука за давање согласност на намената на проектот „Изградба на улици во 
населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016. 

4. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Линиска инфраструктура градба-
реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола Техн. бр. 3/2018. 

5. Одлука за давање согласност на намената на проектот „Линиска инфраструктура 
градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола Техн. бр. 
3/2018. 

6. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола. 

7. Одлука за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап 
до земјоделско земјише во КО Кукуречани – Општина Битола“, 

8. Одлука за дополнување на Одлуката Ценовник за користење на спортски објекти 
на подрачјето на Општина Битола. 

9. Одлука за пренесување на право на управување и тековно одржување на 
објектите за спорт од локално значење-тениски игралишта на подрачјето на Општина 
Битола на ЈП „Комуналец“ Битола. 

10. Одлука за измена на Одлуката за имплементација на проектот Benefit од првиот 
повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA 
Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020). 

11. Одлука за измена на Одлуката за имплементација на проектот Cineculture од 
првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA 
Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020). 

12. Oдлука за основање на Локален совет за волонтерство во Општина Битола. 
 13. Одлука за кофинансирање (учество) на Општина Битола со цел аплицирање за 
реализација на подпроект „Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку 
реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување.    

14. Измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2018 година. 

15. Одлука за утврдување на приоритет на Проектот „Уредување на излетничко 
место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување 
со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“. 
 



           2.- 
 
 
 

16. Одлука за давање согласност на намената на Проектот „Уредување на излетничко 
место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување 
со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“. 

17. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката 
бр. 02-56/1 од 22.01.2018 г. за утврдување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за 
регулиран период 2018-2020 г. 

18. Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за 
собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран 
период 2018-2020 г. по категории на корисници. 

19. Решение за разрешување и именување на членови во Комисијата за проценка на 
штети од елементарни и други непогоди.  
 

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

       
 
 
     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                               Валентин Груевски 
 
 


