
СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА
Бр. 09-03/1         
24.01.2017 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) 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

61-та седница на Советот на Општината Битола за 30.01.2017 година (понеделник)  со
почеток во 11,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. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Битола за периодот 2017-2018
година.

2. Одлука за доделување на финансиски средства на Заводот за рехабилитација на
деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“ Битола за
отварање на сензорна соба за работа со деца со посебни потреби.

3.  Одлука  за формирање на тело за одлучување за распределбата и трошењето на
финансиските средства кои се предвидени во Буџетот за 2017 година за превземање на мерки
за заштита на животната средина и подобрување на амбиенталниот воздух на подрачјето на
Општината Битола.

4.  Одлука  за  донесување на  Општ акт  за  село Ѓавато  и утврдување на  услови за
начинот на градење во село Ѓавато – Општина Битола за кое нема урбанистички план

5.  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
( деловен Г производство)

6.  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
(индивидуално домување)

7.  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  Карамани во  идна  урбанистичко  планска
документација 

8.  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  Бистрица во  идна  урбанистичко  планска
документација                

9.  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

10.  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 Брусник во идна урбанистичко планска документација

2.-



11.  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  Долно  Оризари во  идна  урбанистичко  планска
документација

12.  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

13.  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 Буково во идна урбанистичко планска документација

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  Нижеполе 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  Магарево  во  идна  урбанистичко  планска
документација

16. Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор во ОУ
„Гоце Делчев“ Битола.

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

    ПРЕТСЕДАТЕЛ
                                                                    на Советот на Општината Битола 
                                                                             д-р Силвана Ангелевска



ПРЕКУ
СЕКРЕТАРОТ НА ОПШТИНАТА 
Г-дин Слободан БОНЧАНОВСКИ

ДО
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
НА ОПШТИНАТА БИТОЛА
Г-дин Владимир ТАЛЕСКИ

ПОЧИТУВАНИ,

Атлетскиот  клуб  Пелистер  2015  во  тек  е  со  добивањето  на  патничко
возило марка Мерцедес-спринтер 22 плус едно седиште со кое ќе врши услуги
на членовите, симпатизерите и набљудувачите на Клубот.

Замолуваме за Ваша согласност за движење низ улиците и користење на
автобуските стојалишта на подрачјето на Општина Битола.

За ургентноста во одговорот, како и за разбирањето Ви заблагодаруваме.

Со почит

    ПРЕТСЕДАТЕЛ

      С. Петровски
 


