
 

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА 

Бр. 09-116/1       

08.11.2016 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 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 

 

58-та седница на Советот на Општината Битола за 14.11.2016 година 

(понеделник)  со почеток во 11,оо 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. Програма за развојни планови во Општина Битола за периодот од 2017 до 

2019 година. 

 2. Програма за организирање и функционирање на зимската служба на 

подрачјето на Општината Битола за сезоната 2016/2017 година. 

 3. Програма за поставување на урбана опрема на јавни површини на 

подрачјето на Општина Битола за 2016/2017 година. 

 4. Локален еколошки акционен план за животна средина на Општина Битола. 

 5. Извештај за работата на Комисијата за процена на штети од елементарни 

непогоди на подрачјето на Општина Битола. 

 6. Годишен извештај за работата на Јавната општинска установа за деца 

Детска градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола за 2015/2016 година. 

 7. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 

градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола за 2016/2017 година. 

 8. Годишен извештај за работата на Јавната општинска установа за деца 

Детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2015/2016 година. 

 9. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца Детска 

градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2016/2017 година. 

10. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за општински линиски 

превоз на патници во Општината Битола. 

11. Решение за давање согласност на Одлуката за донесување на дополнување 

на Ценовникот за услугите на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, 

проектирање и инженеринг – Битола. 

12. Решение за давање согласност на Одлуката за работа на воспитните групи 

со поголем број на деца во ДГ „Пролет“, ДГ „Снегулка“, ДГ „Вангел Мајоро“, ДГ 

„Росица“, ДГ „Колибри“ и ДГ „Пинокио“ с. Долно Оризари. 

13. Решение за давање согласност на Одлуката за работа на воспитните групи 

со поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ 

„Качунка“, ДГ „Кокиче“, и ДГ „Ѕвездички“.  



         2.- 

 

 

 

14. Решение за разрешување и именување претставник од родителите на 

децата во Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола клон 

„Пролет“. 

15. Решение за разрешување и именување претставник од родителите на 

децата во Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола клон „Вангел 

Мајоро“. 

 16. Решение за давање согласност на Боксерскиот клуб „Боксерски клуб – 

Битола“ од Битола за користење на името 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    

 

 

 

 

 

 

 


