Република Северна Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-2066/1
04.06.2020 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 57- та седница на
Советот на Општина Велес
Седницата ќе се одржи на ден 11.06.2020 година (четврток) во просториите на
Општина Велес со почеток во 12:00 часот.
Одржувањето на оваа седница со членовите на Советот ќе биде преку
конференциска врска со употреба на интернет комуникацијата со софтверска алатка
преку Cisco WebExMeeting, согласно Уредбата за дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа.
Усвојување на Записник од 56-та седница на Советот на Општина Велес
За седницата го предлагам следниот

1.

2.

3.
4.
5.

ДНЕВЕН РЕД
Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на најповолна
понуда по Оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за реконструкција – ревитализација, оперирање, управување и одржување
на Офицерски дом во Велес.
Предлог-одлука за ослободување од трошоци кои произлегуваат од потрошена
електрична енергија и др. комунални услуги при користење на простории од здруженија
на граѓани.
Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2020 година.
Предлог-измени и дополнување на Буџетот на Општина Велес за 2020 година.
Предлог-решение за давање согласност на Одлука за наплата на партиципација од
родителите за престој на деца во ОЈУ за деца-Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес.

6. Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес.
7. Извештај за финансиските резултати за период од 01.01.2020 година до
31.03.2020година на ЈП за стопанисување со спортски објекти „ПАРК-СПОРТ“ Велес.
8. Предлог-решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и
дополнување на Статутот на ЈКП „Дервен“ Велес.
9. Извештај за работата на пртпријатието за период од 01.01.2020 година до
31.03.2020година на ЈКП „Дервен“ Велес.
Напомена: Материјалот по точка 2 ќе Ви биде дополнително доставен.
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

