Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-1951/1
18.04.2018 година
Велес
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за локалната сaмоуправа („Службен
весник на РМ" бр.5/02) и член 18, став 3 од Статутот на Општина („Службен гласник
на Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), донесувам
РЕШЕНИЕ
за свикување на 14- та седница на Советот
на Општина Велес
Седницата ќе се одржи на ден 25.04.2018 година (среда) во просториите на
Општина Велес со почеток во 12:00 часот.
-Усвојување на записник од 13-та седница на Советот на Општина Велес.
За седницата го предлагам следниот
ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог-одлука за давање согласност и овластување за потпишување на
Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446
помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект:
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“.
2. Предлог-одлука за давање согласност и овластување за измирување односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Велес.
3. Предлог-одлука за давање намена на објект од КП 2779 за КО Велес.
4. Предлог-одлука за утврдување на висината и начинот на плаќање на
надоместокот за изградба и одржување на јавното зеленило.
5. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
висината на комуналните такси.
6. Предлог-одлука за отпочнување со работа и вршење на дејност на Јавната
општинска установа за деца – Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, во други
просторни услови.
7. Предлог-програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина
Велес за 2018 година.
8. Предлог-програма за работа на ЛУ Народен Музеј- Велес.
9. План за работа на ЈКП „Дервен“ Велес во 2018 година.
10. Предлог-програма за уредување и одржување на градското зеленило на
територијата на Општина Велес за 2018година.
11. Предлог-програма за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2018година.
12. Извештај за работата на Локалниот совет за превенција од детско престапништво
на Општина Велес за 2017 година.
13. Иницијатива за рационализација преку спојување на основни училишта во
надлежност на Општина Велес (Анализа).
14. Предлог-решение за распределба на финансиски средства за поддршка на
квалитетен спорт во Општина Велес за 2018 година.

15. Предлог-решение за именување на претседател и членови на Организацискиот
одбор на културната манифестација фестивал на античка драма „Стоби“.
16. Предлог-решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на
2019 година на Локалната установа „Народен Музеј“ Велес.
17. Предлог-решение за давање согласност на Статутарната Одлука за изменување
и дополнување на Статутот на Локалната установа „Народен Музеј“ Велес.
18. Предлог-решение за давање согласност на Статутарната Одлука за изменување
и дополнување на Статутот на Локалната Библиотека „Гоце Делчев“ Велес.
19. Предлог-решение за давање мислење за Програма за реализација на ученички
екскурзии и други слободни активности (излети, настава во природа) за учебната
2017/2018 година на ООУ „Блaже Конески“- Велес.
20. Предлог-решение за давање мислење за Програма за реализација на ученички
екскурзии и други слободни активности (излети) за учебната 2017/2018 година на
ООУ „Васил Главинов“- Велес.
21. Предлог-решение за давање мислење за Програма за начинот на изведување на
ученички екскурзии и излети на учениците за учебната 2017/2018 година на ООУ
„Јордан Хаџи Константинов-Џинот“- Велес.
22. Предлог-решение за давање мислење за Програма за реализација на ученички
екскурзии и други слободни активности - излет за учебната 2017/2018 година на
ООУ „Рајко Жинзифов“- Д. Оризари, Велес.
23. Предлог-решение за именување на претставници од Општина Велес за членови
во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес.
24. Предлог-решение за именување на претставници од Општина Велес за членови
во Надзорниот одбор за контрола на материјално- финасиското работење на
Јавно претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес.
25. Предлог-решение за именување на претставници од Општина Велес за членови
во Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ВелесПаркинг”, Велес.
26. Предлог-решение за именување на претставници од Општина Велес за членови
во Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес.
27. Предлог-решение за разрешување и именување претставници од Општина Велес
за членови во Управниот одбор на Јавно претпријатие за стопанисување со
спортски објекти „Парк – Спорт“ – Велес.
28. Предлог-решение за разрешување и именување претставници од Општина Велес
за членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти„Парк –
Спорт“ – Велес.
ден.

Напомена: Материјалот по точка 13 ке Ви биде доставен во текот на утрешниот

Со почит,
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров

