Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-2749/1
04.06.2018 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 16- та седница на Советот
на Општина Велес
Седницата ќе се одржи на ден 11.06.2018 година (понеделник) во просториите на
Општина Велес со почеток во 12:00 часот.
-Усвојување на записник од 15-та седница на Советот на Општина Велес.
За седницата го предлагам следниот
ДНЕВЕН РЕД
1. Советнички прашања.
2. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес
за 2018 година.
3. Предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на
задачите на општинската администрација на Општина Велес.
4. Предлог- одлука за јавните паркиралишта од значење за Општина Велес.
5. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
почетна цена за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата
на град Велес.
6. Предлог-одлука за утврдување на висината и начинот на плаќање на
надоместокот за изградба и одржување на јавното зеленило.
7. Предлог-одлука за подигање на спомен обележја на територија на Општина
Велес.
8. Предлог-одлука за давање намена на објект од КП 1846 за КО Велес.
9. Предлог-одлука за откажување од корисничко право од недвижен имот за КО
Оризари.
10. Предлог-одлука за откажување од корисничко право од недвижен имот за КО
Мамутчево.
11. Предлог-одлука за откажување од корисничко право од недвижен имот за КО
Караслари.
12. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велес.
13. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа
на намена стопанство во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО
Велес.

14. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа
на намена рекреативно зеленило во класа на намена А1 (Домување во
станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните објекти
изградени во КО Велес.
15. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во
2018година.
16. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка
на Урбанистички планови во Општина Велес за 2018 година.
17. Програма за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема
на територијата на Општина Велес.
18. Предлог-план за изменување и дополнување на Планот за вработување во
ТППЕ за 2018година.
19. Предлог-иницијатива за подобрување на организацијата на училишната мрежа
во основното образование (прилог Анализа).
20. Предлог-решение за донесување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места во Општинската јавна
установа за деца-Детска градинка „Димче Мирчев“ – Велес.
21. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисијата за
распределба на простории сопственост на Општина Велес на невладини
организации, здруженија на граѓани и фондации.
22. 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.
23. Предлог-решение за разрешување и именување на претставник од Општина
Велес за член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Парк –
Спорт“ – Велес.
24. Предлог-решение за одобрување средства од Буџетот на Општина Велес.
25. Предлог-решение за престанок на мандат на член на Совет на Општина
Велес.
26. Информација за состојбата со Градскиот базен.
Со почит,

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров

