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Број 173

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К

за објавување Oдлука за измена на распоред 

на средствата  на 

Буџетот на Општина Велес за 2020година

Се објавува Одлуката за измена на 

распоред на средствата  на Буџетот на Општина 

Велес за 2020година, што Советот на Општина 

Велес ја донесе на седницата одржана на 

29.07.2020 година.

Број 08-2772/1 �
31.07.2020 година 
Велес 

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Број 174

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“  бр.5/02)  и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува�

З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за утврдување на 

приоритетен проект за апликација 
во Фондот за техничка документација во 

рамките на проектот
 „Градење на општинските капацитети за 

имплементација на проекти“ 
на УНДП и Шведската агенција за 

меѓународен развој (СИДА)

Се објавува Одлуката за утврдување на 
приоритетен проект за апликација во Фондот за 
техничка документација во рамките на проектот 
„Градење  на општинските капацитети за импле-
ментација  на проекти“ на УНДП и Шведската 
агенција за меѓународен развој (СИДА), што 
Советот  на  Општина  Велес  ја  донесе  на 
седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/3
31.07.2020 година 
Велес 

� � � � �
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 5/02)  и  член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по 
предлог на Градоначалникот

� Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 29.07.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на приоритетен проект за 

апликација во Фондот за техничка 

документација во рамките на проектот 

„Градење на општинските капацитети 

за имплементација на проекти“ на УНДП и 

Шведската агенција за 

меѓународен развој (СИДА)

Член 1
С о  о ва а  Од л у к а ,  О п ш т и н а  В ел е с 

утврдува приоритет за апликација на  проектот 
„Студија за јавен градски превоз“во  Фондот за 
техничка документација во рамките на проектот 
„Градење на општинските капацитети  за 
имплементаци ја  на  проек ти “  на  УНДП и 
Шведската агенција за меѓународен развој 
(СИДА).

Член 2
Општина Велес ќе го аплицира проектот 

со Индексот на развој  до утврдениот краен рок 
на повикот за проекти  во Програмата.

Член 3
Вкупниот фонд  за реализација  на 

проектот во Општина Велес е 40.000  долари.  
75% од вкупната сума се финансирани од Фондот 
за техничка документација на УНДП и Шведската 
агенција за меѓународен развој (СИДА).

Член 4
О с т а н а т и т е  2 5 %  ( с р е д с т в а  в о 

п р от и в в р ед н о с т  н а  1 0 . 0 0 0  д ол а р и ) ,  п о 
одобрувањето на проектот ќе се обезбедат од 
Буџетот на Општина Велес преку Програмата за 
активностите на Општина Велес во Областа на 
локалниот економски развој во 2020 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во  „Службен 

гласник на Општина Велес“. 

Број 25-2752/4�
30.07.2020 год.�
Велес

� � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.



Број 175

Врз основаначлен 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весникна РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутотна 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

 З А К Л У Ч О К

за објавување Одлука за основање на 

општинско основно 

училиште во с. Бузалково, Велес

Се објавува Одлуката за основање на 

општинско основно училиште во с. Бузалково, 

Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе 

на седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/18 
31.07.2020 година
Велес

� � � � �
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член18  од Законот за 
установите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.32/05, 120/05 и51/11), член 22, 
став 5 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/19), а во согласност со член 36, став 1, точка 4 
од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), а по 
предлог на Градоначалникот

� Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 29.07.2020 година донесе,

О Д Л У К А

за основање на општинско основно 

училиште во 

с. Бузалково, Велес

Член 1

� Со оваа Одлука, се основа општинско 

основно училиште во с. Бузалкво,Велес. 

Општинското основно училиште е со 

седиште с. Бузалково,Велес, именувано ООУ 

„Лирија“. (во натамошниот текст: Општинското 

основно училиште).

Член 2

Општинското основно училиште, е 

правен субјект со две подрачни училишта и тоа: 

училиштето во с. Сливник и училиштето во с. 

Клуковец.

Член 3

Во Општинското основно училиште ќе 

се реализираат и остваруваат плановите и 

програмите од основно образование.

Член 4

Во Општинското основно училиште ќе се 

реализираат и остваруваат образовните планови 

и програми од член 3 од оваа одлука, почнувајќи 

од  01.09.2020година.

Член 5

Средствата за основање, просторот, 

опремата, нагледните средства и слично се 

обезбедуваат од општинското основно училиште 

од член 1 од оваа одлука и подрачните кои се 

утврдени со биланс врз основа на пописот што ќе 

се изврши веднаш по влегувањето во сила на 

оваа одлука.

Член 6

Општинското основно училиште кое се 

ф о р м и р а  г и  п р е з е м а  н а с т а в н и ц и т е  и 

административно-техничките работници од 

подрачните училишта на ООУ „Васил Главинов“ 

во с. Бузалково, с. Сливник и с. Клуковец.

Член 7

За извршување на подготовките за 

почеток со работа на Општинското основно 

училиште, Градоначалникот на Општина Велес 

формира Комисија, која извршува подготовка за 

почеток со работа на Општинското основно 

училиште.

Член 8

Формирањето на училишниот одбор, 

донесувањето на Статутот и именувањето 

директор на општинското основно училиште ќе 

се изврши во рок од шест месеци од денот на 

уписот на општинското основно училиште во 

Централен регистар.
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Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/19

30.07.2020 год.�
Велес

Претседател

на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р.

Број 176

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник н аОпштина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува�

З А К Л У Ч О K
за објавување Закучок за донесување 

Декларација за Декларација 
за економска независност на жени и девојки 

жртви на семејно насилство

Се објавува Заклучокот за донесување 
Декларација за економска независност на жени и 
девојки жртви на семејно насилство, што Советот 
на Општина Велес го донесе на седницата 
одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/2 �
31.07.2020 година 
Велес 

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 
15/14,15/19 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

       З А К Л У Ч О К

за донесување Декларацијаза економска 

независност на жени и девојки жртви на 

семејно насилство

1. Советот на Општина Велес донесе 

Декларацијата за економска независност на 

жени и девојки жртви на семејно насилство.

� 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/3�
30.07.2020год.

Велес

Претседател

на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ  с.р.

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15, од 

од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02), а согласно член 40 , став 1, 

алинеа 2 од Деловникот  на Советот на Општина 

Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/07, 

12/08, 3/09 и 18/10,), членови на Советот на 

Општина Велес,  иницираа до Советот на 

Општина Велес, започнување на постапка за 

донесување на

ДЕКЛАРАЦИЈА 

ЗА ЕКОНОМСКА НЕЗАВИСНОСТ НА ЖЕНИ   И  

ДЕВОЈКИ ЖРТВИ 

НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 1.Советот на Општина Велес, на предлог 

на советничките на советничката група на СДСМ  

и коалицијата што партиципира во работата на 

Советот на Општина Велес,  а поаѓајќи од 

законските одредби за воспоставување еднакви 

можности на жените и мажите, Законот за 

еднакви можности на жените и мажите, член 14, 

став 4, преку оваа иницијатива има за цел да 

п р и д о н е с е  в о  н а п о р и т е  з а  с о з д а в а њ е 

предуслови за потполна еднаквост на жените и 

мажите и надминување на облиците на директна 

и индиректна дискриминација.  
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Имено, според анализите на Хелсиншкиот 

комитет, заклучно со септември 2019 година 

речиси 90 проценти од сите пријавени случаи на 

семејно насилство, жртвите биле жени. Во 

Северна Македонија биле пријавени 709 случаи 

на семејно насилство, а од нив 610 жртви биле 

ж е н и .  И  в о  с в ет с к и  р а м к и ,  б р о ј к и т е  с е 

поразителни- секоја трета жена била жртва на 

н е к а к ва  ф о р м а  н а  н а с и л с т во  во  д о м от. 

Економската зависност на жените кои трпат 

семејно насилство е  на ј голем проблем и 

предизвик за тие да се одлучат да побараат 

помош и е  еден од основните фактори за 

прифаќање на семејното насилство. Во најчест 

случај, традиционалните норми, предрасудите и 

стереотипите, нискиот животен стандард, 

нерешеното стамбено прашање, немањето 

основни средства за егзистенција, претставуваат 

главната сопка да не се направи првиот чекор за 

излез од маѓепсаниот круг на пеколот.

2 .  С о  Д е к л а р а ц и ј а т а  з а  е к о н о м с к а 

независност на жени жртви на семејно насилство 

ќе се постигнат следните цели:

-  С о  в о в е д у в а њ е  п о с е б н и  м е р к и  з а 

ослободување од даноци и такси ќе се поттикнат 

работодавците да вработуваат жени и девојки 

жртви на семејно насилство.

- Ќе се зголеми социјалната сигурност на 

поголем број  жени жртви на семејно насилство.

-Ќе се влијае на сите сфери на јавниот и 

приватниот живот за отсуство на културни, 

социјални, економски и политички услови кои 

продуцираат  нееднакви  односи  на  моќ  и 

нееднаква распределба на општествените добра 

помеѓу жените и мажите.

- Ќе се влијае за надминување на родовиот јаз 

.

- Ќе се влијае за еднаков статус и третман во 

остварувањето на човековите права и во развојот 

на индивидуалните потенцијали 

- Ќ е  с е  в л и ј а е  з а   н а д м и н у в а њ е  н а 

постоечката неповолна општествена положба на 

жените, а која е произлезена од историски и 

социо-културни околности.

По прифаќањето на  ова Декларација од 

Советот на Општина Велес, истата да биде 

доставена до Заедницата на единиците на 

локалната самоуправа за добивање поширока 

поддршка од останатите општини и од Град 

Скопје.

-предлогот од ЗЕЛС да опфати уредување на 

оваа материја со измена и дополнување на 

Законот за трговија („Сл.  весник на РСМ” 

бр.16/04….120/18) кој ќе биде доставен до 

Собрание на Република Северна Македонија.

-се овластува градоначалникот да ги преземе 

сите активности за остварување на определбите 

од Декларацијата.

- Декларацијата да се објави во  „Службен 

гласник на Општина Велес“. 

Број 25-2752/3�
30.07.2020год.�
Велес

� � � � � �
Претседател

на Советот на Општина  Велес
Ненад Коциќ  с.р.

Број 177

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весникна РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Заклучокза донесување на 

Програма за изменување 
и дополнување на Програматаза 
активностите на Општина Велес 

во областа на здравствената заштита во 
2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување 
на Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за активностите на Општина Велес 
во областа на здравствената заштита во 2020 
година, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/4 �
31.07.2020 година

Велес 

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна 
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гла сник на Општина Велес“ 
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), 

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на29.07.2020 година донесе 

ЗАКЛУЧОК

 за донесување Програма за изменување и 

дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на 

здравствената заштита во 2020 година

1.Советот на Општина Велес донесе 

Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Велес 

во областа на здравствената заштита во 2020 

година.

2 .Ова а  З а к лу ч о к  вле гу ва  во  с ила 

наредниот ден од денот на  објавувањето во 

„Сл.гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/5

30.07.2020 година 

В е л е с   

                                                                     

Претседател

на Совет на Општина Велес

Ненад Коциќ  с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9 и 
член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) член 
183, точка 8, алинеа 3 од Законот за заштита на 
децата („Сл.  весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 
44/14,  144/14,  10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 
27/16)  и  член  45, став 3 од Статутот на Општина 
Велес  („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 
12/06, 3/09, 18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на  30.07.2020 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на здравствената заштита 

во 2020 година

Член 1
� Со оваа Програма се врши изменување и 
дополнување во Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на здравствената 
заштита во 2020 година („Сл. гласник на Општина 
Велес“ бр.20/19) и тоа:

· Во глава III.Промоција и едукација

Во ставката со реден бр.2 „Активности 
на Совет за јавно здравје“,  после зборот 
„здравје“ се додава текстот „ ,намена на средства 
– помош за лица од ранливи категории“ во колона 
Предвидени средства – Општина Велес“ износот 
„50.000“ останува непроменет и во колоната 
„Вкупно“ износот „50.000“ останува не променет.

Член 2
� Оваа Програма влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавување во „Сл. гласник 
на Општина Велес“.�

Број 25-2752/5�
30.07.2020 год.�
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Коциќ  с.р.

Број 178

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ “ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Заклучокза донесување на 

Програма за  изменување и дополнување на 
Програмата за активности на Општина Велес 

во областа на локалниот економски развој 
во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување 

на Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за активности на Општина Велес во 

областа на локалниот економски развој во 2020 

година, што Советот на Општина Велес го донесе 

на седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/19 
31.07.2020 година 
Велес �

� � � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна 
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), 

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на29.07.2020 година донесе 

       ЗАКЛУЧОК

 за донесување Програма

за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа локалниот 

економски развој во 2020 година

1.Советот на Општина Велес донесе 

Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Велес 

во областа на локалниот економски развој во 

2020 година.

2 .Ова а  З а к лу ч о к  вле гу ва  во  с ила 

наредниот ден од денот на  објавувањето во 

„Сл.гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/20 
30.07.2020 година 
 В е л е с 

                                                                     
Претседател

на Совет на Општина Велес
Ненад Коциќ  с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општината Велес(„Сл.гласник на Општина 
Велес“ 12/06, 03/09, 18/10,15/14. 15/18 и 06/19), а 
по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 29.07.2020 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите

на Општина Велес во областа локалниот 

економски развој во 2020 година

Член 1

� Во Програмата за активностите на 

Општина Велес во областа локалниот економски 

развој во 2020 година („Сл. гласник на Општина 

Велес“ бр. 20/19 и 6/20), се вршат следните 

изменувања и дополнувања:

� Во табелата,
Во  ред бр.  1  износот  „500.000“  во 

колоната на средства од „Надворешни фондови“ 
се заменува со „365.000“.
Во  ред бр. 1 износот „500.000“ во колоната на 
средства од „Севкупно“ се заменува со „365.000“.

Во  ред бр. 2 „Проект финансиран преку 
програмата РомАктед на Европската комисија за 
реконструкција на тоалетите во спортската сала 
на ООУ „Панко Брашнар“ износот „480.000“ во 
колоната на „средства од Општина Велес“ се 
заменува со „515.000“.

Во  ред бр. 2 „Проект финансиран преку 
програмата РомАктед на Европската комисија за 
реконструкција на тоалетите во спортската сала 
на ООУ „Панко Брашнар“ износот „521.829“ во 
колоната на „средства од Општина Велес“ се 
заменува со „656.829“.

Во  ред бр. 2 „Проект финансиран преку 
програмата РомАктед на Европската комисија за 
реконструкција на тоалетите во спортската сала 
на ООУ „Панко Брашнар“ износот „1.001.829“ во 
колоната „севкупно“ се заменува со „1.171.829“.

Во ред бр. 21 „Поддршка на ЛАГ „Вардар 
Леадер“ за имплементација на проект“ износот 
„160.000“ во колоната на „средства од Општина 
Велес“ се заменува со „125.000“

Во ред бр. 21 „Поддршка на ЛАГ „Вардар 

Леадер“ за имплементација на проект“ износот 

„210.000“ во колоната „севкупно“ се заменува со 

„175.000“

Член 2

� О в а а  П р о г р а м а  в л е г у в а  в о  с и л а 

наредниот ден од денот на објавување во „Сл. 

гласник на Општина Велес“.�
� � �
Број 25-2752/20
30.07.2020 год.
Велес�

� � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р. 
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Број 179

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на  РМ“ бр.5/02) и член 27 одСтатутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 
06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува
�

       З А К Л У Ч О К
за објавување  Решение за  давање 

согласност на измена на Годишен план за 
вработување  за 2020 година и балансер 

на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес

Се објавува Решението  за давање 

согласност на измена на Годишен план за 

вработување  за 2020 година и балансер на СОУ 

Гимназија „Кочо Рацин“ Велес., што Советот на 

Општина Велес го донесе на седницата одржана 

на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/5 �
31.07.2020 година

Велес 

Градоначалник

на Општина Велес

Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 

Р М "  б р . 5 / 0 2 ) ,  ч л е н  2 0 - б  о д  З а к о н о т  з а 

вработените во јавниот сектор („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 

27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 

14/20) и член 45, став 1 од Статутот на Општина 

В ел е с  ( „ С л . гл а с н и к  н а  О п ш т и н а  В ел е с " 

бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес  на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

за давање согласност на измена 

наГодишниот план за вработување 

за 2020 година на  СОУ „Гимназија Кочо 

Рацин“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 

измената на Годишниот план за вработување за 

2020година на Средното општинско училиште 

„Гимназија Кочо Рацин“  Велес со бр. 04-441/1 од 

24.06.2020 година.

2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-2752/6
30.07.2020 год.�
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р.

Број 180

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 

06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

�
       З А К Л У Ч О К

за објавување  Решениеза давање 
согласност на Годишниот план 

за вработување за 2021 година и балансер 
на  ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

Се објавува Решението за давање 
согласност наГодишниот план за вработување за 
2021 година и балансер на  ССОУ „Димитрија 
Чуповски“ Велес, што Советот на Општина Велес 
го донесе на седницата одржана на 29.07.2020 
година.

Број 08-2772/6 �
31.07.2020 година 

Велес 

� � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
Р М "  б р . 5 / 0 2 ) ,  ч л е н  2 0 - б  о д  З а к о н о т  з а 
вработените во јавниот сектор („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 
14/20) и  член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр. 
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
� Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 
2021 година на  ССОУ „Димитрија Чуповски“ 

Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2021година 
на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес со бр. 04-
236/1 од 17.07.2020 година.

� 2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-2752/7�
30.07.2020 год.�
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р.

Број 181

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа  („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 
06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

�
       З А К Л У Ч О К

за објавување  Решение давање за 
согласност наГодишниот план 

за вработување за 2021 година и балансер 
на  ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес

Се об јавува Решението давање за 
согласност наГодишниот план за вработување за 
2021  година  и  балансер  на   ОСУ  „ Јовче 
Тесличков“ Велес, што Советот на Општина 

Велес го донесе на седницата одржана на 
29.07.2020 година.

Број 08-2772/7 �
31.07.2020 година 

Велес 
� � � �                       

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

    

Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
Р М "  б р . 5 / 0 2 ) ,  ч л е н  2 0 - б  о д  З а к о н о т  з а 
вработените во јавниот сектор („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 
14/20) и член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр. 
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

� Советот на Општина Велес  на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на  ОСУ „Јовче 

Тесличков“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2021година 
на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес со бр.01-239/1 
од 01.07.2020 година.

� 2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-2752/8�
30.07. 2020 год.
Велес�

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р.
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Број 182

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 

06/19),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за давање 

согласност на Годишниот 
план за вработување за 2021 година и 
балансер на  ООУ „Рајко Жинзифов“ 

Оризари

Се об јавува Решението за давање 
согласност наГодишниот план за вработување за 
2 0 2 1  год и н а  и  ба л а н с е р  н а   О ОУ  „ Ра ј к о 
Жинзифов“ Оризари, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
29.07.2020 година.

Број 08-2772/8 �
31.07.2020 година 
Велес 

� � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ" бр.5/02), член 84 од Законот за основното 
образование („Сл.весник на РСМ“ бр.161/2019), 
член 20-б од Законот за вработените во јавниот 
с е к то р  ( „ С л у ж бе н  ве с н и к  н а  Ре п у бл и к а 
Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 
198/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 45 став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес" бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 
15/18 и 06/19)

� Советот на Општина Велес  на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 
2021 година на  ООУ „Рајко Жинзифов“ 

Оризари

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2021година 
на ООУ „Рајко Жинзифов“ Оризари со бр.04-
172/1 од 17.07.2020 година.

� 2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на Општина Велес".

�
Број 25-2752/9�
30.07.2020 год.�
Велес�

� � � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ  с.р.

Број 183

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 

06/19),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува�

З А К Л У Ч О К
за објавување на решение за давање 

согласност наГодишниот 
план за вработување за 2021 година и 
балансер на  ООУ „Стојан Бурчевски 

Буридан“ с.Иванковци

Се објавува Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување 
за 2021 година и балансер на ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“ с.Иванковци, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата одржана 
на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/9 �
31.07.2020 година 
Велес 

� � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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 Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ" бр.5/02), член 84 од Законот за основното 
образование („Сл.весник на РСМ“ бр.161/2019), 
член 20-б од Законот за вработените во јавниот 
с е к то р  ( „ С л у ж бе н  ве с н и к  н а  Ре п у бл и к а 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 
198/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 45 став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес" бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 
15/18 и 06/19)

� Советот на Општина Велес  на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност наГодишниот план за 

вработување за 
2021 година на  ООУ „Стојан Бурчевски 

Буридан“ с.Иванковци

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2021година 
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с.Иванковци 
со бр.03-247/1 од 17.07.2020 година.

� 2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-2752/10
30.07.2020 год.�
Велес�

� � � � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.

Број 184

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 
06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Заклучокза усвојување 

Елаборат за проценета штета 
од природна непогода –пожар што ги зафати 

дел од земјоделските култури 
на територијата на Општина Велес на ден 28 

август 2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
Елаборат за проценета штета од природна 
непогода   –   пожар што ги зафати дел од 

земјоделските култури на територијата на 
Општина Велес на ден 28 август 2019 година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/10
31.07.2020 година
Велес �

� � � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 146, став 2 од Законот 
за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ 
бр.36/04 .....124/10), а согласно единствената 
М етодологи ја  за  процена  на  штетите  од 
елементарни и други непогоди („Сл.весник на 
РМ“ бр.75/01) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр.12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/19 и 06/19),

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување Извештај-Елаборат за 

проценета штета од природна непогода 

–пожар што ги зафати дел од земјоделските 

култури на територијата на Општина Велес 

на ден 28 август 2019 година

1.Советот на Општина Велес го усвои 

Извештајот - Елаборат за проценета штета од 

природна непогода –пожар што ги зафати дел од 

земјоделските култури на територијата на 

Општина Велес на ден 28 август 2019 година.

2. Елаборатот за проценка на штета, да 

се  достави  до  сите  надлежни  ор гани  за 

постапување по истиот.

� 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/11    

30.07.2020 година  
 Велес    

                                                                  
Претседател

на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
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Број 185

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 

06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува�

З А К Л У Ч О К
за објавување  Заклучокза усвојување 

Елаборат за проценета штета 
од природна непогода –пожар што ги 

зафати дел од земјоделските култури на 
територијата на Општина Велес на 

ден 17 септември 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
Елаборат за проценета штета од природна 
н е п о год а  – п ож а р  ш то  г и  з а ф ат и  д ел  од 
земјоделските култури на територијата на 
Општина Велес на ден 17 септември 2020 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/11 
31.07.2020 година

Велес 

� � � � �
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 146, став 2 од Законот 
за заштита и спасување („Сл.весник на РМ“ 
бр.36/04 .....124/10), а согласно единствената 
М етодол оги ја  за  процена  на  штетите  од 
елементарни и други непогоди („Сл.весник на 
РМ“ бр.75/01) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр.12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/19 и 06/19),
� Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Извештај-Елаборат за 

проценета штета од природна непогода 
–пожар што ги зафати дел од земјоделските 
култури на територијата на Општина Велес 

на ден 17 септември 2020 година

1.Советот на Општина Велес го усвои 
Извештајот - Елаборат за проценета штета од 
природна непогода –пожар што ги зафати дел од 
земјоделските култури на територијата на 

Општина Велес на ден 17 септември 2020 
година.

2. Елаборатот за проценка на штета, да 
се  достави  до  сите  надлежни  ор гани  за 
постапување по истиот.

� 3. Овој Заклучок влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/12  
30.07.2020 година 
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Коциќ с.р.

Број 186

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 

06/19),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува
�

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за давање 

согласност на Одлука за потврдување на 
Спогодба за присоединување на ЈП 

„Велес-Паркинг“ Велес кон ЈПССО 
„ПАРК -СПОРТ“ Велес

Се објавува Решението за давање 
согласност на Одлука за потврдување на 
Спогодба за присоединување на ЈП „Велес-
Паркинг“ Велес кон ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“ 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/12
31.07.2020 година
 Велес 

� � � � �
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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 Врз основа на член 36 став 1, точка 15од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02), a согласно член 11став 1, точка 1  од 
Законот за јавните претпријатија  („Сл. весник на 
РМ“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12,119/13, 41/14,138/14, 25/15,61/15, 
39/16, 64/18 и 35/19 и „Сл.весник на РСМ“ бр. 
275/19), и член 45став 1 од Статутот на Општина 
Велес  ( „Сл .  гласник  на  Општина  Велес “ 
бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за давање согласност на 

Одлука за потврдување на Спогодба за 
присоединување на ЈП „Велес-Паркинг“ 
Велес кон ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“Велес

1.Со ова Решение се дава согласност на 
Одлуката за потврдување на Спогодба за 
присоединување на ЈП „Велес-Паркинг“ Велес 
кон ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“Велес бр. 01-84/4 од 
20.07.2020година, донесена од Управниот одбор 
на јавното претпријатие кое превзема друго јавно 
п р ет п р и ј ат и е  н а  с ед н и ц ата  од р ж а н а  н а 
20.07.2020 година.

2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/13
30.07.2020 год.�
Велес

� � � � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.

Број 187

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3  
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 
15/18и 06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

�
З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучок за усвојување 
Извештај за Статусна промена  

заради присоединување на ЈП „Велес-
Паркинг“ Велес кон 

ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“ Велес

Се објавува Заклучокот за усвојување 
И з ве ш та ј  з а  С тат ус н а  п р о м е н а   з а р а д и 
присоединување на ЈП „Велес-Паркинг“ Велес 
кон ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“ Велес, што Советот 
на Општина Велес го донесе на седницата 
одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/13 
31.07.2020 година 

Велес

Градоначалник

на Општина Велес

Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот залокалната  самоуправа („Сл. весникна 
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), 
� Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на29.07.2020 година донесе 

ЗАКЛУЧОК
 за усвојување Извештај за Статусна 

промена  заради присоединување  на ЈП 
„Велес-Паркинг“ кон ЈПССО „ПАРК-СПОРТ“ 

Велес 

1.Советот на Општина Велес го усвои 
Извештајот за Статусна промена  заради 
присоединување  на ЈП „Велес-Паркинг“ кон 
ЈПССО „ПАРК-СПОРТ“ Велес 

2 .Оваа  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на  објавувањето во 
„Сл.гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/14     
30.07.2020 година
В е л е с  

                                                                 
Претседател

на Совет на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
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Број 188

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 

06/19),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за усвојување 

Тримесечен извештај за работата на ЈП 
Велес-Паркинг  Велес  за периодот од 
01.01.2020 година до 31.03.2020 година 

Се објавува Заклучокот за усвојување 
Тримсечен извештај за работата на ЈП Велес-
Паркинг  Велес  за периодот од 01.01.2020 година 
до 31.03.2020 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
29.07.2020 година.

Број 08-2772/14 
31.07.2020 година 
Велес 

� � � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна 
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), 

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на29.07.2020 година донесе 

       ЗАКЛУЧОК
 за усвојување Тримсечен извештај за 

работата на ЈП Велес-Паркинг  
Велес  за периодот од 01.01.2020 година до 

31.03.2020 година

1.Советот на Општина Велес го усвои 
Тримсечниот извештај за работата на ЈП Велес-
Паркинг  Велес  за периодот од 01.01.2020 година 
до 31.03.2020 година.

2 .Ова а  З а к лу ч о к  вле гу ва  во  с ила 
наредниот ден од денот на  објавувањето во 
„Сл.гласник на Општина Велес“.

Број 25-2752/15 
 30.07.2020 година
 В е л е с 

                                                                    
Претседател

на Совет на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р. 

Број 189

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за одобрување на 

средства од Буџетот на Општина Велес за 
2020 година (средства за ЈПССО „Парк -

Спорт“ Велес)

Се објавува Решението за одобрување 
на средства од Буџетот на Општина Велес за 
2020 година (средства за ЈПССО „Парк -Спорт“ 
Велес), што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/15 
31.07.2020 година 
Велес 

� � � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02), согласно член 20  од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Велес за 
2020 година („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр.25/19)  и член 45 став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општината 
Велес” бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), 
а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.07.2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на средства од

 Буџетот на Општина Велес
(средства за ЈПССО „Парк -Спорт“ Велес) 

 1.На ЈПССО „Парк -Спорт“ Велес, се 
одобруваа 600.000 денари,  за помош  за активно 
работење во состојба на COVID-19 и обез-
бедување на средства за исплата на плати и 
придонеси за вработените во јавното прет-
пријатиеи тековни активности.  

2.Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2020 
година, Програма А - Совет на Општина Велес, 
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес, 
категорија 46, ставка 464, потставка 464990 – 
други трансфери.
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3 . С е  з а д ол ж у в а  Од д ел е н и ет о  з а 
финансиски прашања при Општина Велес да го 
изврши наведеното решение.

4.Ова Решение влегува во наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес".

Број 25-2752/16
30.07.2020 год.�
Велес�

� � � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.

Број 190

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од  Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

�

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за одобрување на 

средства од Буџетот на Општина Велес за 
2020година 

(средства за ЈП„Велес –Паркинг“ Велес)

Се објавува Решението за одобрување на 
средства од Буџетот на Општина Велес за 
2020година (средства за ЈП„Велес –Паркинг“ 
Велес), што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/16
31.07.2020 година 
Велес 

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02), согласно член 20  од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Велес за 
2020 година („Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр.25/19)  и член 45 став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општината 
Велес” бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), 
а по предлог на Градоначалникот

� Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 29.07.2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на средства од

 Буџетот на Општина Велес
(средства заЈП „Велес-Паркинг“ Велес) 

�
1.На ЈП„Велес-Паркинг“  Велес,  се 

одобруваа 250.000 денари,  за помош  за активно 
работење во состојба на COVID-19 и обезбе-
дување на средства за исплата на плати и 
придонеси во јавното претпријатиеи други 
тековни активности.  

2.Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2020 
година, Програма А - Совет на Општина Велес, 
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес, 
категорија 46, ставка 464, потставка 464990 – 
други трансфери.

3 . С е  з а д ол ж у в а  Од д ел е н и ет о  з а 
финансиски прашања при Општина Велес да го 
изврши наведеното решение.

4.Ова Решение влегува во наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес".

Број 25-2752/17
30.07.2020 год.�
Велес

� � � � � �
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.

Број 191

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 

06/19),

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за давање 

согласност на Годишниот план 
за вработување за 2021 година на  

ЛокалнаБиблиотека
 „Гоце Делчев“- Велес
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 С е  о б ј а ву в а  Ре ш е н и е  з а  д а в а њ е 
согласност на Годишниот план за вработување за 
2021 година на  ЛокалнаБиблиотека „Гоце 
Делчев“- Велес, што Советот на Општина Велес 
го донесе на седницата одржана на 29.07.2020 
година.

Број 08-2772/20 
31.07.2020 година 
Велес 

� � � � �  
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
Р М "  б р . 5 / 0 2 ) ,  ч л е н  2 0 - б  о д  З а к о н о т  з а 
вработените во јавниот сектор („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 
14/20) и  член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр. 
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

� Советот на Општина Велес  на седницата 

одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност наГодишниот план за 

вработување за 2021 година на  
ЛокалнаБиблиотека „Гоце Делчев“- Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2021година 
на Локалната Библиотека „Гоце Делчев“- Велес 
со бр. 04-123/1 од 23.07.2020 година.

� 2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-2752/21
30.07.2020 год.�
Велес�

Претседател
 на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р.

Број 192
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот залокалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 одСтатутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на  

Локалната Установа Народен музеј- Велес

С е  о б ј а ву в а  Ре ш е н и е  з а  д а в а њ е 
согласност на Годишниот план за вработување 
за 2021 година на  Локалната Установа Народен 
музеј- Велес, што Советот на Општина Велес го 
донесе на седницата одржана на 29.07.2020 
година.

Број 08-2772/21
31.07.2020 година 
Велес 

 � � � � �                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
Р М "  б р . 5 / 0 2 ) ,  ч л е н  2 0 - б  о д  З а к о н о т  з а 
вработените во јавниот сектор („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 
14/20) и  член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр. 
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
� Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 29.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност наГодишниот план за 
вработување за 2021 година на  Локалната 

Установа Народен музеј- Велес

 1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2021година 
на Локалната Установа Народен музеј-Велес со 
бр. 01-101/1 од 21.07.2020 година.
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 2 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-2752/722
30.07.2020 год.�
Велес�

� � � � �
Претседател

 на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ  с.р.

Број 193
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот залокалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 
06/19),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение за запирање од 

објавување на Одлука
за продолжување на функционирањето на 

објектите од времен карактер 
на територијата на општина Велес, во кои се 

врши трговска или друга 
услужна дејност, до обезбедување на 

соодветни услови за работа

Се објавува Решение за запирање од 
објавување на Одлуката за продолжување на 
функционирањето на објектите од времен 
карактер на територијата на општина Велес, во 
кои се врши трговска или друга услужна дејност, 
до обезбедување на соодветни услови за работа, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 29.07.2020 година.

Број 08-2772/17 
31.07.2020 година 
Велес 

� � � � �  
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 51 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ" бр. 
5/02) и член 27, став 1  од Статутот на Општина 
Велес („Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06, 
03/09, 18/10, 15/14,15/18 и 06/19),

       
  Градоначалникот на Општина Велес на 
ден 31.07.2020 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за запирање од објавување на Одлука за 

продолжување на функционирањето 
на објектите од времен карактер на 

територијата на Општина Велес, во кои се 
врши трговска или друга услужна дејност, до 

обезбедување на 
соодветни услови за работа

Се запира од објавување, Одлуката за 
продолж ување  на  функционирањето  на 
објектите од времен карактер на територијата на 
општина Велес, во кои се врши трговска или 
друга услужна дејност, до обезбедување на 
соодветни услови за работа, што Советот на 
Општина Велес  ја  донесе на седницата одржана 
на 29.07.2020 година.

Ова Решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.

О б р а з л о ж е н и е
Советот на Општина Велес на 59-та 

седница одржана на 29.07.2020 година донесе 
Одлука за продолжување на функционирањето 
на објектите од времен карактер на територијата 
на општина Велес, во кои се врши трговска или 
друга услужна дејност, до обезбедување на 
соодветни услови за работа  бр. 25-2752/18 од 
30.07.2020 год. Од страна на претседателот на 
Советот на ден 31.07.2020 година беше доставен 
прописот до Градоначалникот на Општина Велес 
за објавување. 

При разгледувањето на доставениот 
пропис, е утврдено дека Одлуката не е изготвена 
согласно закон, односно како акт во себе не ги 
содржи основните елементи што се услов да 
биде изготвен еден акт. Одлуката не содржи 
воведен дел кој е основ да се утврди дека актот 
се донесува врз основа на законска одредба која 
ја регулира оваа материја. Ова значи дека 
одредбите во истата не се законски дозволени, 
ниту пак се јасни и презицни за кои дејности ова 
се однесува. 

Во член 1 од Одлуката се вели:
 „Со оваа Одлука  се дозволува правните 

субјекти кои вршат трговска или друга услужна 
дејност на територијата на општина Велес, да 
п р о д о л ж а т  с о  с в о ј а т а  р а б о т а ,  д о 
обезбедувањето објекти во кои ќе продолжат да 
ја обавуваат својата функција“.
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Нејасна е одредбата, за кои правни 
субјекти се однесува, па во истата одредба да се 
наведе дека тие треба да продолжат со својата 
работа, до обезбедување објекти во кои ќе ја 
продолжат својата функција. Доколку правните 
субјекти вршат некаква дејност во постоечки 
објект, кое е прашањето да ја продолжат својата 
дејност до обезбедување на објект. Не е јасен 
ставот за кој објект сето ова се однесува и се 
поставува прашањато која функција, која 
дејност, која услуга, кој  објект.  Затоа што 
закоснките одредби се сосема јасни и не секоја 
дејност може да се врши во објект од т.н времен 
карактер.  
  Додека во член 2 на истата одлука 
дадена е одредба, во која се става временската 
рамка на одлуката и нејзината важност, со 
обврска на општината или правниот субјект да 
обезбедат соодветен типски објект.

Членовите кои се опишани во одлуката се 
контрадикторни само по себе, токму затоа што 
некој правен субјект за да врши дејност односно 
да даде услуги од дејност треба да исполнува 
минимално технички услови за работа со 
стандарди и нормативи по закон. Односно истиот 
треба да има објект во кој ќе ја обавува својата 
дејност. За да се врши дејност од објект од времен 
карактер, треба да се добие соодветен простор 
каде ќе се постави истиот преку зададени услови 
кои ги дава општината, а не на веќе бесправно 
поставен објект, општината да му обезбеди 
соодветен типски објект. Воедно тој простор треба 
да биде слободен и при доделување на просторот 
за поставување на објект еднакво право имаат 
сите правни и физички лица за вршење на 
дејност. Општината не може да дозволи на објект 
кој е со недефиниран правен статус-бесправно 
поставен да му дозволи на правното лице да 
врши дејност и да му обебзеди и типски објект со 
таа намена на тој простор. Со оваа одлука само 
се поттикнува бесправното поставување на 
објекти од времен карактер и се продолжува 
бесправното користење на земјиштето како 
простор  на објекти кои биле поставени без 
правен статус. Имено постојните објекти кои 
постојат во градот и се т.н.времени објекти  биле 
поставени на градежно неизградено земјиште 
истите немаат правен статус за своето постоење. 
Во текот на годините наназад сопственоста на 
објектот се изменува, а статусот на правото на 
користење на градежното земјиште го имаат 
изгубено, односно не е регулирано согласно 
закон. Согласно, Законот за градење истите 
можат да бидат поставени на тоа земјиште се до 
реализација на план за градежното земјиште.

За да може да функционира правен 
субјект со одредена дејност, правото да истиот 
постави урбана опрема на градежно изградено 
земјиште го стекнува и добива по издадено 
одобрение од страна на општината.  За целосно 
уредување на оваа проблематика, општината 
согласно член 80 и 80а од Законот за градење 
изготви Програма за поставување на урбана 

опрема на територијата на општината. Програма 
бр.25-1663/9 од 30.03.2018 година ја донесе 
Советот на Општина Велес, со која е уредено 
правото на поставување на урбана опрема на 
јавни површини кои претставуваат градежно 
изградено и уредено земјиште. Со истата се 
уредува начинот, условите на поставување и 
о т с т р а н у в а њ е  н а  у р б а н а т а  о п р е м а  и 
микролокациите на кои се предлага нивно 
поставување на територијата на Општина Велес. 
Програмата има за цел да изврши евиденција на 
урбаната опрема на територијата на Општината и 
ќе овозможи: да се активираат повеќе стари 
занаети,  брз сервис и услуга на граѓаните од 
непосредна близина како продажба на весници, 
сувенири цвеќиња идр. Општина Велес има за 
цел да го уреди целиот простор во градот на 
локации кои се утврдени во програмата, а при ова 
да се изврши дислокација на објекти кои се 
поставени бесправно и без правен статус на 
земјиштето и се изврши поставување на урбаната 
опрема која согласно закон ќе преставува: 
ф у н к ц и о н а л е н  и с к о р и с т е н о с т  н а 
просторот(според вршењето на дејноста), 
естетски (поставеност според околниот простор), 
типски (форма и големина според дејноста) и 
м а т е р и ј а л е н  ( е к о н о м с к и ) .  Н а ч и н о т  н а 
поставување на урбаната опрема согласно 
утврдените микролокации од програмата, ќе се 
врши во согласност со Одлуката за утврдување 
на стандарди за поставување на времени објекти 
и урбана опрема на подрачјето на Општина 
Велес, која исто така е донесена од Советот на 
Општина Велес.

Сметам, дека со донесувањето на вака 
дефинираната  одлук а  ќе  се  оневозможи 
законското уредување на просторот во градот од 
оваа област и со нејзиното постоење ќе се 
поттикнува незаконското дејствување на 
правните субјекти кои вршат дејност во веќе 
поставен бесправен објекти во градот (т.н. 
времен објект). Без правен основ за нивно 
поставување, незаконско користење на градежно 
земјиште, без согласност од општината и 
незаконска промена на сопственикот на објектот 
кои со текот на годините наназад повеќе пати е 
извршено.

Врз основа на горе наведеното се одлучи 
како во диспозитивот на ова Решение. 

Број 08-2772/17

31.07.2020 година

В е л е с

Градоначалник
на Општина Велес,

Аце Коцевски с.р. 
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Број 194



З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за измена на распоред на 

средствата  на Буџетот на Општина Велес за 2020година

З А К Л У Ч О К за донесување Oдлука за измена на распоред 

на средствата  на Буџетот на Општина Велес за 2020година

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на 

приоритетен проект за апликација во Фондот за техничка 

документација во рамките на проектот  „Градење на 

општинските капацитети за имплементација на проекти“ на 

УНДП и Шведската агенција за меѓународен развој (СИДА)

ОДЛУКА за утврдување на приоритетен проект за апликација 

во Фондот за техничка документација во рамките на проектот 

„Градење на општинските капацитети за имплементација на 

проекти“ на УНДП и Шведската агенција за меѓународен 

развој (СИДА)

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за основање на 

општинско основно  училиште во с. Бузалково, Велес

О Д Л У К А за основање на општинско основно училиште во с. 

Бузалково, Велес

З А К Л У Ч О K за објавување Закучок за донесување 

Декларација за Декларација за економска независност на 

жени и девојки жртви на семејно насилство

З А К Л У Ч О К за донесување Декларацијаза економска 

независност  на жени и девојки жртви на семејно насилство

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучокза донесување на 

Програма за изменување и дополнување на Програматаза 

активностите на Општина Велес во областа на здравствената 

заштита во 2020 година

ЗАКЛУЧОК за донесување Програма за изменување и 

дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на здравствената заштита во 2020 година

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучокза донесување на 

Програма за  изменување и дополнување на Програмата за 

активности  на Општина Велес во областа на локалниот 

економски развој  во 2020 година
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ЗАКЛУЧОК  за донесување Програма за изменување и 

дополнување на Програмата за  активностите на Општина 

Велес во областа локалниот  економски развој во 2020 

година

З А К Л У Ч О К за објавување  Решение за  давање согласност 

на измена на Годишен план за вработување  за 2020 година и 

балансер на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на измена наГодишниот 

план за вработување за 2020 година на  СОУ „Гимназија Кочо 

Рацин“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување  Решениеза давање согласност 

на Годишниот план за вработување за 2021 година и 

балансер на  ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност наГодишниот план за 

вработување за 2021 година на  ССОУ „Димитрија Чуповски“ 

Велес

З А К Л У Ч О К за објавување  Решение давање согласност за 

наГодишниот план за вработување за 2021 година и балансер 

на  ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност наГодишниот план за 

вработување за  2021 година на  ОСУ „Јовче Тесличков“ 

Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за давање 

согласност наГодишниот план за вработување за 2021 година 

и балансер на  ООУ „Рајко Жинзифов“ Оризари

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на  ООУ „Рајко Жинзифов“ 

Оризари

З А К Л У Ч О К за објавување на решение за давање 

согласност наГодишниот план за вработување за 2021 година 

и балансер на  ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с.Иванковци
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Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за 
вработување за 2021 година на  ООУ „Стојан Бурчевски 
Буридан“ с.Иванковци

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучокза усвојување 

Елаборат за проценета штета од природна непогода –пожар 

што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата 

на Општина Велес на ден 28 август 2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај-Елаборат за проценета 

штета од природна непогода –пожар што ги зафати дел од 

земјоделските култури на територијата на Општина Велес на 

ден 28 август 2019 година

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучокза усвојување 

Елаборат за проценета штета од природна непогода –пожар 

што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата 

на Општина Велес на ден 17 септември 2020 година

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај-Елаборат за проценета 

штета од природна непогода –пожар што ги зафати дел од 

земјоделските култури на територијата на Општина Велес на 

ден 17 септември 2020 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за давање 

согласност на Одлука за потврдување на Спогодба за 

присоединување на ЈП „Велес-Паркинг“ Велес кон ЈПССО 

„ПАРК -СПОРТ“ Велес

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за 

потврдување на Спогодба за присоединување на ЈП „Велес-

Паркинг“ Велес кон ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 

Извештај за Статусна промена  заради присоединување на 

ЈП „Велес-Паркинг“ Велес кон ЈПССО „ПАРК -СПОРТ“ Велес

ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештај за Статусна промена  

заради присоединување  на ЈП „Велес-Паркинг“ кон ЈПССО 

„ПАРК-СПОРТ“ Велес 
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Тримесечен извештај за работата на ЈП Велес-Паркинг  Велес  
за периодот од 01.01.2020 година до 31.03.2020 одина 

ЗАКЛУЧОК  за усвојување Тримсечен извештај за работата на 
ЈП Велес-Паркинг  Велес  за периодот од 01.01.2020 година до 
31.03.2020 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за одобрување на 
средства од Буџетот на Општина Велес за 2020година 
(средства за ЈПССО „Парк -Спорт“ Велес)

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на средства од  Буџетот на 
Општина Велес (средства заЈПССО „Парк -Спорт“ Велес)

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за одобрување на 
средства од Буџетот на Општина Велес за 2020година 
(средства за ЈП„Велес –Паркинг“ Велес)

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на средства од  Буџетот на 
Општина Велес (средства заЈП „Велес-Паркинг“ Велес) 

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за давање 
согласност на Годишниот план за вработување за 2021 
година на  ЛокалнаБиблиотека  „Гоце Делчев“- Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност наГодишниот план за 

вработување за 2021 година на  ЛокалнаБиблиотека „Гоце 

Делчев“- Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за давање 
согласност на Годишниот план за вработување за 2021 
година на  Локалната Установа Народен музеј- Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност наГодишниот план за 
вработување за 2021 година на  Локалната Установа Народен 
музеј- Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за запирање од 
о б ј а в у в а њ е  н а  О д л у к а  з а  п р о д о л ж у в а њ е  н а  
функционирањето на објектите од времен карактер на 
територијата на општина Велес, во кои се врши трговска или 
друга услужна дејност, до обезбедување на соодветни 
услови за работа

Р Е  Ш Е Н И Еза запирање од објавување на Одлука за 
продолжување на функционирањето на објектите од времен 
карактер на територијата на Општина Велес, во кои се врши 
трговска или друга услужна дејност, до обезбедување на 
соодветни услови за работа

Достава на јавна Објава
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Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,

 Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095  Narodna banka na RM
Smetka na buxetski  korisnik:  711014100963010

Prihodna {ifra i programa  725939 - 00
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