
   
 
  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
  СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 
  бр. 25-3794/1 
  23.08.2022 година 
  В е л е с 
 
 
 

Врз основа на член 111, став 1 од Деловникот на Советот на Општина Велес 
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/07, 03/09,18/10 и 01/21), 
 

 

 

С В И К У В А М 
седница на Комисија за финансирање, Буџет и 

локален економски развој 
 
 

Седницата ќе се одржи на ден  29.08.2022 година со почеток во 9 часот во 
електронската сала на Општина Велес.  

 
 

За седницата го предлагам следниот 
 

 
                                               Д  Н Е В Е Н     Р Е Д 

 
1. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2022 година до 30.06.2022 година. 

2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Велес за 2022 година. 

3. Предлог-одлука за кофинансирање нa проект „Зајакнување на капацитетите на 
ТППЕ на Општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на 
високо професионални специјализирани возила според европски стандарди“. 

4. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на уредувањето на градежното земјиште во 2022 

година. 

5. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 година.  

6. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите во 2022 

година. 

7. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

8. Предлог-програма за изменување на Програмата за одржување на јавна чистота 

на територија на Општина Велес за 2022год. 

9. Предлог-програма за изменување  на Оперативна Програма за одржување на јавно 

зеленило на теритоарија на Општина Велес за 2022год. 

10. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на информатичката технологија во 2022 година. 



11. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 

година. 

12. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година. 

13. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година. 

14. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година. 

15. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на спортот во 2022 година. 

16. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Oпштина 

Велес за поддршката на младите во 2022 година. 

17. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес за поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година. 

18.  Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната 

заштита и управувањето со кризи во 2022 година. 

19. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување основни 
средствa (опрема, ситен инвентар и др) на ООУ „Васил Главинов“ Велес. 

20. Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги 

зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден 

септември 2021 година.  

 
 

 
 
 
 
             Претседател 

                                                                     на Комисијата за финансирање,Буџет 
                 и локален економски развој 

         Даниел Јаневски   с.р. 


