
 

СЛУЖБЕН�ГЛАСНИК  НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

Број 12 година �LV

31 јули 2019 година 

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, 15/18 и 

6/19)

Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К

за објавување Oдлука за основање на 

општинско основно училиште во Велес

Се објавува Oдлуката за основање на 

општинско основно училиште во Велес, што 

Советот на Општина Велес ja донесе на 

седницата одржана на 30.07.2019 година.

Број 08-2929/1

31.07.2019 година

В е л е с

Градоначалник

на Општина Велес

 Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 34, став 1 и член 35, 

став 1, точка 6 од Законот за установите 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.32/05, 120/05 и51/11), член 23 од Законот за 

основното образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 

156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15,  98/15, 145/15, 30/16, 

127/16, 67/17 и 64/18), а во согласност со член 36, 

став 1, точка 4 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија “ бр.5/02),

 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.07.2019 година донесе,

О Д Л У К А
за основање на општинско основно 

училиште во Велес

Член 1
 Со оваа Одлука, се основа општинско 
основно училиште од постојните училишта ООУ 
„Јордан Хаџи Константинов Џинот“ – Велес и 
Општинското основно училиште „Благој Кирков“- 
Велес.

Името на Општинското основно 
училиште е „Панко Брашнаров“-Велес (во 
натамошниот текст: Општинско основно 
училиште).

Член 2
Општинското основно училиште, е 

правен следбеник на Општинското основно 
училиште „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ 
–Велес и Општинското основно училиште „Благој 
Кирков“- Велес.

Член 3
Во општинското основно училиште ќе се 

реализираат и остваруваат плановите и 
програмите од основно образование кои до сега 
се реализирале во општинските основни 
училишта од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Во Општинското основно училиште ќе се 

реализираат и остваруваат образовните планови 
и програми од член 3 од оваа одлука, по 
претходно прибавено позитивно мислење од 
Владата.

 
Член 5

Учениците кои ја следат наставата во 
општинските основни училишта од член 1 од оваа 
Одлука,  ќе продолжат со настава во 
Општинското основно училиште „Панко 
Брашнаров“ Велес.



Член 6
Средствата за основање, просторот, 

опремата, нагледните средства и слично се 
обезбедуваат  од  општинските  основни 
училишта од член 1 од оваа одлука, утврдени со 
биланс врз основа на пописот што ќе се изврши 
веднаш по влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7
Наставниците стручните соработници, 

административно-техничките работници се 
преземаат од општинските основни училишта од 
член 1, став 1 од  оваа одлука.

Член 8
Комисијата,   ко ја  што ја  формира 

Градоначалникот на Општина Велес ќе изврши 
подготовка за почеток со работа на Општинското 
основно училиште.

Член 9
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.

Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.

Број 25-2927/1
30.07.2019год.
Велес

Претседавач
на седницата на

Советот на Општина Велес
Бесим Ахмедов с.р.
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З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за основање на 

општинско основно училиште во Велес

О Д Л У К Аза основање на општинско основно училиште во 

Велес
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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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