
 
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-114/1      
             17.08.2018 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 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 
 

18-та седница на Советот на Општината Битола за 24.08.2018 година (петок) 
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. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за 
вториот квартал од 2018 година. 
 2. Одлука за давање согласност на намената на проектот „Линиска 
инфраструктура градба-изградба на фекална канализација за с. Буково – Општина 
Битола“ Техн. бр. 33/2018.  
 3. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Линиска инфраструктура 
градба-изградба на фекална канализација за с. Буково – Општина Битола“ Техн. бр. 
33/2018. 
  4. Одлука за давање согласност на намената на основен проект за 
реконструкција со проширување на линиска инфраструктурна градба-коловоз на 
локален пат за с. Маловиште во врска со Р 1101 со Л=4,05 км, Техн. бр. 03-50/24. 
 5. Одлука за утврдување на приоритет на основен проект за реконструкција со 
проширување на линиска инфраструктурна градба-коловоз на локален пат за с. 
Маловиште во врска со Р 1101 со Л=4,05 км, Техн. бр. 03-50/24. 
 
 

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

       
 
             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                     на Советот на Општината Битола  
                                                                                              Валентин Груевски 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Дополнителни точки: 
 

1. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2018 година.  

2. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на 
висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за 
поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може 
да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. 

3. Одлука за давање согласност на намената на проектот „Линиска 
инфраструктура градба-изградба на фекална канализација за село Буково – 
општина Битола“ Техн.бр.33/2018. 

4. Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Линиска 
инфраструктура градба-изградба на фекална канализација за село Буково – 
општина Битола“ Техн.бр.33/2018. 

5. Одлука за давање согласност на намената на основен проект за 
реконструкција со проширување на линиска инфраструктурна градба – 
коловоз на локален пат за село Маловиште од врска со Р 1101 со Л=4,05 км, 
Техн.бр.03-50/24 од 24.08.2018год. 

6. Одлука за утврдување на приоритет на основен проект за 
реконструкција со проширување на линиска инфраструктурна градба – 
коловоз на локален пат за село Маловиште од врска со Р 1101 со Л=4,05 км, 
Техн.бр.03-50/24 од 24.08.2018год. 

7. Решение за давање согласност на Регионалниот ресурсен центар за 
слепи лица и лица со оштетен вид за општините Битола, Ресен, Демир 
Хисар, Новаци и Могила, за користење на името Битола. 
 
 


