
 
 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 
бр. 25- 3799/1 
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 Комисијата за  урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животната средина 
 
 

Седницата ќе се одржи на ден    29.08.2022 година, со почеток во   14:00 часот во 
електронската сала на Општина Велес.  

. 
 

За седницата го предлагам следниот 
 

 
                                               Д  Н Е В Е Н     Р Е Д 

 
1. Предлог-одлука за определување крајбрежен појас на суводолина во село Чалошево за 

Локална урбанистичка документација со намена А4 за КП 510/2 КО Чалошево, Општина 
Велес. 

2. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на уредувањето на градежното земјиште во 2022 година. 

3. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес  во  
областа на урбанистичкото планирање во 2022 година.  

4. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите во 2022 година. 

5. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

6. Предлог-програма за изменување на Програмата за одржување на јавна чистота на 
територија на Општина Велес за 2022год. 

7. Предлог-програма за изменување  на Оперативна Програма за одржување на јавно 
зеленило на теритоарија на Општина Велес за 2022год. 

8. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на информатичката технологија во 2022 година. 

9. 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. 

10. 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 урбанизам, комунални 
                                                                   дејности и заштита на животната средина   

        Ќирил Гајдов с.р. 


