Република Северна Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-4646/1
26.11.2019 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 Велес („Службен гласник на
Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), донесувам
РЕШЕНИЕ
за свикување на 46- та седница на Советот
на Општина Велес
Седницата ќе се одржи на ден 06.12.2019 година (петок) во просториите на Општина
Велес со почеток во 11:00 часот.
Усвојување на Записник од 45-та седница на Советот на Општина Велес
За седницата го предлагам следниот
ДНЕВЕН

РЕД

Советнички прашања.
Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2020година.
Предлог-одлука за згаснување на Јавното претпријатие за енергетика „Велес-Гас“ Велес.
Предлог-одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште (Министерство за образование и наука).
5. Предлог-одлука за утврдување локација за поставување на биста на Кемал Ататурк.
6. Предлог-одлука за изменување дополнување на одлуката за авто-такси превоз на патници
во Општина Велес.
7. Предлог-одлука за давање на трајно користење движни ствари на ОСУ „Коле
Неделковски“ Велес.
8. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови во Општина Велес за 2019 година.
9. Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на
Општина Велес во 2020 година.
10. Предлог-решение за одобрување средства за помош за настраданото население од
катастрофалниот земјотрес во општина Драч, Република Албанија.
11. Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес.
12. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2020година
на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес.
13. Предлог-решение за разрешување и именување член во Локален Совет за превенција од
детско престапништво.
14. Предлог-решение за разрешување и именување членови на Локалната Комисија за борба
против трговија со луѓе и илегална миграција во Општина Велес.
15. Предлог-измена и дополнување на Извештај од процена на штета од природна непогода –
град, дожд- 13.06.2018 година од Комисијата за проценка на штети.
16. Извештај за финансиски резултати за период од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година
на ЈПССО„Парк-Спорт“ Велес.
1.
2.
3.
4.

Напомена: Материјалот по точка 2 и 5 ќе Ви биде дополнително доставен (седницата на Одборот за
споменици е закажана за понеделник 02.12.2019година)

Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

