Република Северна Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-4953/1
17.12.2019 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 48- та седница на Советот
на Општина Велес
Седницата ќе се одржи на ден 24.12.2019 година (вторник) во просториите на
Општина Велес со почеток во 12:00 часот.
Усвојување на Записник од 46-та седница на Советот на Општина Велес
За седницата го предлагам следниот
ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Велес.
2. Предлог-одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност
на земјоделско земјиште на територијата на Општина Велес.
3. Предлог-одлука за избор на талентирани ученици и студенти кои добиваат стипендија за
учебната 2019/2020 година, со Извештај од Комисијата.
4. Предлог-одлука за усвојување Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и
граѓанска вклученост на Општина Велес.
5. Предлог-програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Велес за 2020
година.
6. Предлог-годишна програма за обележување годишнини на значајни настани и личности за
2020 година.
7. Предлог-годишна програма за работа на Локалниот совет за превенција на детско
претстапништво за 2020 година.
8. Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ за период од 01-09 месец 2019 година.
9. Извештај од Работна група за вршење увид во работењето и утврдување на причините на
загуби со давање препораки за работењето на ЈКП „Дервен“ Велес.
10. Информација за работата на Пoлициската станица од општа надлежност Велес за
периодот од Јануари до Декември 2019 година.
Напомена: Материјалот по точка 9 ќе Ви биде дополнително доставен (од работната
група).
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

