Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-______/1
___.01.2019 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, 15/14 и 15/18), донесувам
РЕШЕНИЕ
за свикување на 28 - та седница на Советот
на Општина Велес
Седницата ќе се одржи на ден 31.01.2019 година (четврток) во просториите на
Општина Велес со почеток во 12:00 часот.
-Усвојување на записник од 27-та седница на Советот на Општина Велес.
За седницата го предлагам следниот
ДНЕВЕН РЕД

1. Советнички прашања.
2. Предлог-одлука за изработка на Физибилити студија за оправданоста на доделување

на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за објект на КП 1812
(поранешен Офицерски дом).
3. Предлог-одлука за изработка на Физибилити студија за оправданоста на доделување
на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за реконструкција на
Градски базен.
4. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за
2019година.
5. Предлог-одлука за усвојување на Локален акционен план на Општина Велесво
областа вработување, домување, образование и здравство за периодот 2019-2021.
6. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови во Општина Велес за 2019 година.
7. Предлог-оперативна програма за реконструкција и подигање на нови зелени
површини на територијата на Општина Велес за 2019година.
8. План за работа на Јавното комунално претпријатие Дервен –Велес за 2019година.
9. Тригодишен план за реконструкција и изградба на водоводни и канализациони
линии(2019-2021)година.
10. Предлог-решение за одобрување средства од Буџетот на Општина Велес за
2019година.
11. Предлог-решение за разрешување и именување членови на Општинскиот советот за
превенција на детско престапништво на Општина Велес.
12. Предлог-решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ОЈУ
за деца –Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес.
13. Предлог-решение за давање мислење за Програма за реализација на ученички
екскурзии и други слободни активности (излети, настава во природа) за учебната
2018/2019 година на ООУ „Блaже Конески“- Велес.
14. Информација за движењето на акутните заразни заболувања на подрачјето на ЈЗУ
Центар за јавно здравје-Велес за месеците јули-декември 2018година.
Претседател
на Советот на Општина Велес

Со почит,

м-р Душко Петров

