СОВЕТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА
Бр. 09-24/1
05.03.2018 год.
Битола
Врз основа на член 26 став 2 од Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битолa“ бр. 10/05) и член 56 од Деловникот на Советот на
Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола" бр.15/05), ја

СВИКУВАМ
10-та седница на Советот на Општината Битола за 13.03.2018 година
(вторник) со почеток во 10,оо часот.
Седницата ќе се одржи во салата за седници на Советот, со предлог на
следниот
ДНЕВЕН

РЕД

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општината Битола за
четвртиот квартал од 2017 година.
2. Предлог-Завршна сметка на Општината Битола за 2017 година.
3. Годишен извештај на Општината Битола за 2017 година.
4. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица Битола за
2017 година.
5. Програма за работа на Територијалната противпожарна единица Битола во
областа на заштитата и спасувањето на населението од пожари во 2018 година.
6. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2017 година.
7. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион во 2017 година.
8. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Битола и Општина Могила.
9. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Битола и Општина Новаци.
10. Одлука за именување на едукативниот дендро парк, кој се наоѓа во с.
Кукуречани Општина Битола, со името на проф. Александар Ѓ. Тодоровски.
11. Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување на Општина
Битола.
12. Одлука за формирање единици за заштита и спасување.
13. Одлука за книговодствен отпис на возила и опрема сопственост на
Општина Битола.
14. Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на
Статутот на КЈП „Нискоградба“ Битола бр. 01-1177/1 од 29.12.2015 година.

2.-

15. Решение за разрешување и именување на членови во Советот за заштита
на потрошувачи на Општина Битола.
16. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на
ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола.
17. Решение за предлагање на претставник од Општина Битола во Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
Молам за присуство на седницата, а за евентуална спреченост јавете се на
телефон 234-234.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

