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Градоначалник

 Врз основа на член 46, став 1 алинеја 1, 
од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ" бр.5/02), 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, 06/19 и 08/21), 
а согласно член 55 од Деловникот на Советот на 
Општина Велес („Сл гласник на Општина Велес“ 
бр. 12/07, 03/09, 18/10 и 1/21) 

Број 08-3099/1

на Општина Велес

05.08.2021 година 
Велес   

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 04.08.2021 година, донесе

за престанок на мандат на член на 
Советот на Општина Велес

1.На Миле Нацев, член на Советот на 
Општина Велес, му престанува мандатот пред 
истекот на времето за кое е избран.

2.Мандатот на членот на Советот му 
престанува согласно член 46, став 1 алинеја 1 од 
Законот за локалната самоуправа, пред истекот 
на мандатот за кој е избран.

  

Р Е Ш Е Н И Е

04.08.2021 година 
Број 25-3094/3

3.Ова Решение влегува во сила со денот 
на донсување, а ќе се објави во “Службен гласник 
на Општина Велес”.

В е л е с 

Претседател

 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, 06/19 

и 08/21), 

 Се објавува Одлуката за усвојување 
Урбанистичка ревизија на Општина Велес, што 
Советот на Општина Велес ја донесе на 
седницата одржана на 04.08.2021 година.

 Велес                                          

Аце Коцевски с.р

05.08.2021 година 

а Советот на Општина Велес,
ирил Гајдов с.р

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

Бр.165

на Општина Велес

на Општина Велес

за објавување Одлука за усвојување 
Урбанистичка ревизија 

Број 08-3099/2 

З А К Л У Ч О К

Градоначалник

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување Решение за престанок на 
мандат на член на Советот на Општина 

Велес

  Бр.164

 Се објавува Решението за престанок на 
мандат на член на Советот на Општина Велес, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 04.08.2021 година.

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, 06/19 и 
08/21), 



Член 1

Во Урбанистичк ата ревизи ја  се  
направени анализи врз основа на список на 
услуги и програмирање на услуги, од кои се 
добиени резултати дека селата Сопот, Горно 
Каласлари и Новачани се најниско рангирани. 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 19/10, 15/14, 
15/18, 06/19, 1/21 и 8/21), а по предлог на 
Градоначалникот на Општина Велес
 Советот на Општина Велес, на седницата 
одржана на 04.08.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за усвојување Урбанистичка ревизија за 

Општина Велес

Член 2

Со оваа Одлука се усвојува Урбанистичка 
ревизија за Општина Велес одобрена од страна 
на Светска банка.

Урбанистичката ревизија опфаќа :  
регионално опкружување, урбанистичка 
поставеност и организација на Општина Велес, 
трендови и проекции за населението, економија, 
услуги, средства и одржување, недостатоци и 
потреби, проекти за урбан развој, предложени 
проекти избор и консултации.

Член 3

Согласно анализата потребно е да се 
изгради водоснабдителен систем за населено 
место Сопот, изградба на водоснабдителен 
систем за Горно Караслари и изградба на 
локален пат од винарија Сопот до населено 
место Сопот, изградба на локален пат од Долно 
до Горно Караслари и изградба на локален пат до 
населено место Новачани. 

Извори на финансирање за реализација 
на проектите кои произлегуваат од одобрената 
Урбанистичка ревизија е грантот за рурален 
развој од Светска банка. 

Член 4

Од страна на Светка банка се одобруваат 
средства во висина од 27% од средствата со кои 
се задолжува општината пред Светска банка и 
истите ќе се искористат за проекти кои ќе бидат 
претходно одобрени од Светка банка.

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

Член 5

04.08.2021 година 
В е л е с 

Број 25-3094/4

Претседател 

Ќирил Гајдов с.р
на Советот на Општина Велес,
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Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

за раководење со  Младински центар во 
Велес

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, 06/19 и 
08/21), 

З А К Л У Ч О К

Бр.166

за објавување Одлука за утврдување на 
услови за избор 

на Младинска организација  или 
организација за млади  

 Се објавува Одлуката за утврдување на 
услови за избор на Младинска организација  или 
организација за млади  за раководење со  
Младински центар во Велес, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 04.08.2021 година.

Број 08-3099/3
05.08.2021 година 

                                                                       
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Велес  

Врз основа на член 50, став 1, точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ” бр. 5/02), член 22 од Законот за Младинско 
учество и младински политики (Сл. Весник на 
РСМ 10/20), а согласно Правилникот за 
стандарди за квалитет на младинските центри бр. 
12-923/1, од 07.04.2021 година донесен од 
Агенција за млади и спорт и член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на 
Општина Велес“ бр. 12/06,3/09, 18/10, 15/14, 
15/18, 06/19, 1/21 и 08/21), а по предлог на 
Градоначалникот Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден  04.08.2021 година, донесе 

О Д Л У К А
за утврдување на услови за избор на 

Младинска организација  или 

Со оваа одлука се утврдуваат условите 
за избор на Младинска организација или 
организација за млади која ќе раководи со 
Младинскиот центар во Велес. 

организација за млади за раководење со 
Младински центар во Велес

Член 2

Член  1

Младинскиот центар е место каде ќе се 
подготвуваат и спроведуваат програми кои ќе ја 
подобруваат благостостојбата на младите, 
развојот на личниот, социјален и професионален 
живот на младите, информации од важен 
интерес за младите и други аспекти од животот 
на младите, согласно член 22 од Законот за 
Младинско учество и младински политики.

Член 3

Програмата во себе треба да содржи 
активности за вклучување на младите луѓе во 
животот на заедницата, личниот развој, начин на 
обучување  и  подучување  на  млади ,  
информирање, менторство, подучување и 
советување, стекнување  неформално и 
информално искуствено учење, кое се случува 
во слободно време низ учество во забавни и 
волонтерски активности организирани за и од 
млади или друг начин на едукација на младите.

Член 4

Централен регистар;

-Тековна состојба од Централниот 
регистар на Република Северна Македонија не 
постара од шест месеци.

-Доставување на тригодишна програма 
за раководење со центарот, разложена по 
годишна програма со активности со финансиска 
конструкција согласно определениот годишен 
буџет за раководење со центарот;

-Портфолио на младинска организација 
или организација за млади која се пријавува на 
јавниот оглас, во кое јасно ќе се гледа придонесот 
и работата во сферата на младинската работа;

Исплатата на финансиските средства ќе 
се врши на избраната Младинска организација 
или организација за млади, која ќе се избере врз 
основа на објавен Jавен повик.

Кон пријавата да се достави:

-Биографии на сите лица кои ќе бидат 
ангажирани во спроведување на годишната 
програма – квалификувани младински работници 
врз основа на Националното портфолио за 
младински работници;

За работата на Младинскиот центар 
финансиски средства во висина од 200.000 
денари ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Велес за 2021 година, согласно Програмат за 
активностите на Општина Велес за поддршка на 
младите во 2021година.

- M л а д и н с к а  о р г а н и з а ц и ј а  и л и  
организација за млади да биде регистрирана во 

Избраната организација раководењето 
со Младинскиот центар во Велес, ќе го врши во 
рок од 3 (три) години, по потпишувањето на 
договорот за раководење.

Услови кои треба да ги исполнува 
организацијата се:
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на Општина Велес

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

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ'' број 05/02), а во согласност со член 

45, став 1 од Статутот на Општина Велес 

(„Службен гласник на Општина Велес” број 12/06,  

03/09, 19/10, 15/14, 15/18, 06/19, 1/21 и 8/21), а по 

предлог на Градоначалникот на Општина Велес 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ 

САДНИЦИ НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА 

за објавување Правилник за условите, 
начинот и постапката за доделување на 
повеќегодишни садници на физички и 

правни лица од подрачјето на Општина 
Велес

 Се објавува Правилникот за условите, 
начинот и постапката за доделување на 
повеќегодишни садници на физички и правни 
лица од подрачјето на Општина Велес, што 
Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 04.08.2021 година.

05.08.2021 година

З А К Л У Ч О К

Број 08-3099/4 

Велес 

                                                                      
Градоначалник

Aце Коцевски с.р

Советот на Општина Велес, на седницата 

одржана на ден 04.08.2021 година, донесе

ПРАВИЛНИК 

ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 2

Право на добивање на садници набавени 

од Буџетот на општината имаат физичките лица - 

жители на Општина Велес кои:

- Д о б и л е  н о в о р о д е н ч е  в о  

тековната година;

- Склучиле брак во тековната 

година;

- Посвоиле дете во тековната 

година;

- Вдомиле бездомно животно во 

тековната година;

- Купиле/изградиле станбен објект 

во индивидуално или колективно 

домување во тековната година;

- Добиле признание за својата 

работа или учење од локални, 

д р ж а в н и  и л и  м е ѓ у н а р о д н и  

институции во тековната година.

Општината е должна да ја информира 

јавноста на својата веб страна кога количините ќе 

бидат исцрпени.

 Барања за добивање на садници ќе 
можат да се поднесуваат од денот на објавата на 
Јавен повик за доделување на садници, па се до 
крајот на тековната година, односно до 
исцрпување на количините на набавените 
садници. 

Член 1

Со овој Правилник се пропишуваат 

условите, начинот и постапката за доделување 

на повеќегодишни садници на физички и правни 

лица од подрачјето на Општина Велес, со намена 

за подигнување на нови зелени површини на 

територијата на Општина Велес.

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, 06/19 и 
08/21), 

04.08.2021 година 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 
на Општина Велес. 
      

Член 5

Број 25-3094/5

В е л е с 

Претседател 
на Советот на Општина Велес,

Ќирил Гајдов с.р

Бр.167

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува
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Член 3

- Право на добивање на садници од  член 

2 став 1 алинеја 5 од овој Правилник има 

сопственикот на објектот, а што се докажува со 

копија од договор за купопродажба или имотен 

лист за докажување на сопственост;

- Право на добивање на садници од член 

2 став 1 алинеја 6 од овој Правилник има 

физичкото лице – добитник на признание или 

негов родител/старател доколку се работи за 

малолетно лице, а што се докажува со копија од 

доделеното признание.

- Право на добивање на садница од член 

2 став 1 алинеја 2 од овој Правилник има еден од 

родителите на новороденчето, а што се докажува 

со доставен оригинал или копија од Изводот од 

матичната книга на родените;

I. ЈАВЕН ПОВИК

Општина Велес,  со цел да ги стимулира 

правните и физичките лица за сопствено учество 

во подобрување на квалитетот на амбиентниот 

воздух објавува јавен повик за добивање на 

садници.

Јавниот повик се објавува на веб 

страната на Општина Велес ( ), www.veles.gov.mk

како и во електронските медиуми на територијата 

на Општина Велес.

Доколку се работи за објект за чија 

дејност е потребен Елаборат за заштита на 

животната средина правните лица имаат право 

на 10 садници, а доколку се работи за објект кој 

подлежи на издавање на Б-Интегрирана 

еколошка дозвола имаат право на 20 садници.

- Кои поседуваат документација дека ги 

усогласите стандардите за заштита на 

животната средина, а што се докажува со 

Решение за одобрен Елаборат за 

заштита на животната средина, односно 

Решение за издадена Б-Интегрирана 

еколошка дозвола, во зависност од видот 

на дејностите/активностите кои се 

извршуваат.

Право на добивање на садница имаат 

физички лица од следните категории:

- Право на добивање на садница од член 

2 став 1 алинеја 3 од овој Правилник има еден од 

родителите/старателите на детето, а што се 

докажува со доставен оригинал или копија од 

документ кој го појаснува старателството, 

издаден од надлежен орган.

- Право на добивање на садница од член 

2 став 1 алинеја 4 од овој Правилник има 

сопственикот кој го вдомил животното, а кое е 

чипирано, а што се докажува со потврда од 

овластен ветеринар или копија од пасош за 

животното;

- Право на добивање на садница од член 

2 став 1 алинеја 1 од овој Правилник има еден од 

брачните партнери/сопруг или сопруга, а што се 

докажува со доставен оригинал или копија од 

Изводот од матичната книга на венчаните; 

Физичките лица од член 3 став 1 алинеја 1 

имаат право на една садница, физичките лица од 

алинеја 2 по една садница за секое новороденче, 

физичките лица од алинеја 3 за секое посвоено 

дете, физичките лица од алинеја 4 за секое 

вдомено животно, а физичките лица од алинеја 5 

и 6 имат право на по 5 садници.

Член 4

Право на добивање на садница имаат 

категории правни лица од следните категории:

- Кои имаат сопствени дворни површини, 

а што се докажува со имотен, односно 

евидентен лист во кој е утврдено правото 

на сопственост, односно корисничкото 

право;

Член 5

Јавниот повик трае 30 дена од денот на 

објавувањето. 

Јавниот повик ќе се реализира по 

принципот „прв дојден, прв услужен“.

Доколку бидат исцрпени сите количини 

садници за оваа намена, Општина Велес ќе ја 

информира јавноста на својата веб страна дека 

јавниот повик е прекинат пред истекот на рокот за 

кој е објавен.

 Сите наведени категории правни и 
физички лица утврдени во член 2 и 4 од овој 
Правилник кои имаат право на добивање на 
садници, се должни садниците да ги засадат во 
сопствените дворни површини, а доколку не 
поседуваат дворна површина, а сакаат да го 
остварат ова право, 

Доколку сите садници не се доделат до 

крајот на истекот на рокот, јавниот повик 

продолжува до крајот на тековната година.

Член 6
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 Барањата заедно со потребната 
документација се поднесуваат до Комисијата во 
архивата на Општина Велес, на ул. Панко 
Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 
до 15.30 часот, во затворен плик. 

За спроведување на постапката, 

Градоначалникот формира Комисија за 

спроведување на постапката за доделување 

садници, составена од претседател и 4 члена.

Некомплетните барања нема да бидат 

предмет на понатамошна постапка.

- име, презиме и адреса,

- копија од доделеното признание, доколку 

барателот има добиено признание.

Член 9

На пликот на задната страна да се 

наведе: “Јавен повик за доделување на 

садници”. 

Член 10

Член 11

 По завршување на Јавниот повик, 

претседателот на Комисијата свикува состанок 

на кој се разгледуваат пристигнатите барања со 

цел да се утврди дали истите се уредни и 

комплетни, односно дали ја содржат потребната 

документација од член 7 на овој Правилник. 

Архивата на Општина Велес примените 

барања ги евидентира со точното време на 

поднесување (датум, час и минута), заради 

воспоставување редослед по кој ќе се 

разгледуваат барањата.

За пристигнатите и одобрените барања, 

ќе се водат листи со следните податоци:

- датум и час на пристигнатата 

пријава на јавниот повик,

- бр. на доделени садници.

садницата се должни да ја засадат на уредена 

јавна површина, а која локација ќе ја утврди 

општината.

IV. НАЧИН, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА САДНИЦИ

Член 7

Физичкото лице/барател е должно да ги 

исполни следниве услови:

· да е жител на Општина Велес,

Доколку барателот не ги исполнува 

горенаведените услови, барањето ќе биде 

одбиено. 

Барателот е должен да ја поднесе следната 

документација за исполнување на услови за 

добивање субвенција:

- Тековна состојба на барателот да не е 

постара од шест месеци, доколку 

барателот е правно лице, 

Член 8

- доставен оригинал или копија од Изводот 

од матичната книга на венчаните, доклку 

се работи за склучен брак; 

- доставен оригинал или копија од Изводот 

од матичната книга на родените, доколку 

се работи за новороденче;

доставен оригинал или копија од 

документ кој го појаснува старателството, 

издаден од надлежен орган;

· да поседува доказ во оригинал или копија 

во зависност од категоријата на која и 

припаѓа, а што е утврдено во член 3 и 4 од 

овој Правилник.

- Фотокопија на важечка лична карта на 

барателот доколку е физичко лице, 

односно на родителот/старателот 

доколку се работи за малолетно лице, 

како доказ дека е жител на Општина 

Велес, (со задолжително приложување 

на телефонски број за контакт), 

- потврда од овластен ветеринар или 

копија од пасош за животното, доколку се 

работи за вдомено животно;

- Барање за доделување на садници 

(Барањето може да се подигне во 

архивата на Општина Велес или да се 

обезбеди од интернет страницата на 

Општината: www.veles.gov.mk),

- копија од договор за купопродажба или 

имотен лист за докажување на 

сопственост, доколку се работи за 

изградба или купување на станбен 

објект;
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Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

 

                                                                      
Градоначалник

Аце Коцевски с.р

 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, 06/19 

и 08/21), 

Ќирил Гајдов с.р

за објавување Решение за давање 
согласност на Одлука за привремено 
уредување на начинот и условите за 

паркирање користење и одржување на 
јавните паркиралишта во Општина Велес

05.08.2021 година  

 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 04.08.2021 година, донесе

Бр.168

 Се објавува Решението за давање 
согласност на Одлука за привремено уредување 
на начинот и условите за паркирање користење и 
одржување на јавните паркиралишта во 
Општина Велес, што Советот на Општина Велес 
го донесе на седницата одржана на 04.08.2021 
година.

Број 08-3099/5  

Велес 

В е л е с 

Претседател
на Советот на Општина Велес,

З А К Л У Ч О К

на Општина Велес

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр.5/02), a согласно член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија” 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 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19), и член 45 став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на 
Општина Велес“ бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 
15/18, 06/19 и 08/21), и Одлука за јавните 
паркиралишта од значење за Општина Велес 
(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр.9/18), и 
Решението за  давање согласност  на  
Правилникoт за определување на јавните 
паркиралишта од значење на Општина Велес на 
Ј а в н ото  п р ет п р и ј ат и е  „ П а р к - с п о рт  и  
Паркинзи“Велес („Сл. гласник на Општина 
Велес“ бр.17/20),

за давање согласност на Одлука за 
привремено уредување на начинот и 
условите за паркирање, користење и 

одржување на јавните паркиралишта во 
Општина Велес

 1. Со ова Решение се дава согласност 
на Одлуката за привремено уредување на 
начинот и условите за паркирање, користење и 
одржување на јавните паркиралишта во 
Општина Велес со бр. 04-54/3 од 28.07.2021 
година донесена од Управниот одбор на Јавното 
претпријатие „Парк-спорт и паркинзи“ Велес.

 

Р Е  Ш Е Н И Е

В р з  о с н о в а  н а  д о с т а в е н а т а  

документација, Комисијата утврдува дека се 

исполнети сите услови од член 6 и член 7 на овој 

Правилник и изготвува потврда за доделување на 

садници за секој барател поединечно.

Член 13

Барателите за кои ќе се донесе позитивна 

одлука во врска со барањето, со потврдата за 

добивање на садници која ќе биде издадена од 

општината ќе можат во расадникот на Јавното 

комунално претпријатие Дервен да ги подигнат 

садниците, во период кога временските услови 

дозволуваат садење (од ноември до март).    

Овој Правилник влегува на сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес”.

Член 12

Комисијата ги известува барателите во 

рок од 7 дена од денот на поднесување на 

барањето доколку барателот нема уредна и 

комплетна документација од членот 6 на овој 

Правилник и му ја враќа истата во прилог на 

известувањето.

04.08.2021 година 
Број 25-3094/6
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-100.000 -ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес

Број 08-3099/6  

В е л е с 

- Во табелата Поддршка на квалитетен 
спорт – надоместок за користење на 
спортски објекти, табелата во точка 10 се 
брише и се заменува со следната:

Р Е Ш Е Н И Е

 2.Ова Решение влегува во сила со денот 
на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Велес“.

 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. 12/06,3/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19, 1/21 и 
08/21), а согласно Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на спортот во 2021 
година („Сл гласник на Општина Велес“ бр.17/20 
),

Аце Коцевски с.р

04.08.2021 година 

Велес  
05.08.2021 година 

а Општина Велес

Број 25-3094/8

Ќирил Гајдов с.р

1.Со ова решение се врши изменување и 
дополнување на Решението за распределба на 
финансиски средства за поддршка на 
квалитетен спорт во Општина Велес за 2021 
година. („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 8/21) 
и тоа:

10  ГОК „Борец“   

                                                                     
Градоначалник

на Советот на Општина Велес,

за изменување и дополнување на Решението 
за распределба на  финансиски средства за 
поддршка на квалитетен спорт во Општина 

Велес  за 2021 година

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 04.08.2021 година, донесе

-  80.000 -Сметка на клубот 

Претседател

на Советот на Општина Велес,

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

Број 25-3094/7
04.08.2021 година 
В е л е с 

 Претседател

Ќирил Гајдов с.р

Бр.169

 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, 06/19 и 

08/21), 

З А К Л У Ч О К
за објавување Решение за изменување и 

дополнување на решението за распределба 
на финансиски средства за поддршка на 

квалитетен спорт во Општина Велес за 2021 
година

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

 Се објавува Решението за изменување и 
дополнување на решението за распределба на 
финансиски средства за поддршка на квалитетен 
спорт во Општина Велес за 2021 година, што 
Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 04.08.2021 година.
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Буџетот на Општина Велес за 2021 година

 5. Ова Решение влегува во сила со денот 
на донесувањето.

1.Се одобрува исплата на финансиски 
средства од Буџетот на Општина Велес во висина 
од 20 000 денари, на сметка на Кајак Кану клуб 
Арка од Велес. 

2. Средства утврдени во член 1 на ова 
решение, се одобрени од  Советот на Општина 
Велес, како помош за учество на Европски куп и 
Европско првенство во Италија и Шпанија.   

Број 25-3094/9

В е л е с 

              Претседател 
на Советот на Општина Велес,

Бр.171
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, 06/19 и 
08/21), 

04.08.2021 година 

Ќирил Гајдов с.р

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

 3. Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2021 
година, Програма А-Совет на Општина Велес, 
Потпрограма А0 – Совет на Општина Велес, 

категорија 46, ставка 464 потставка, 464990 
–други трансфери.

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К

 

за објавување Решение за избор на 
командир на Полициска станица 

од општа надлежност Велес 

 4. Се задолжува Одделението за 
финансиски прашања при Општина Велес да го 
изврши наведеното решение.

Се објавува Решението за избор на 
командир на Полициска станица од општа 
надлежност Велес, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
04.08.2021 година.

                                                                   
Градоначалник

на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

05.08.2021 година 
Велес

 Врз основа на член 24, став 3 од Законот 
за полиција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 
31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), член 36, став 
1, точка 12 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ” бр.5/02), а согласно член 45 
став 1, од Статутот на Општина Велес („Службен 
гласник на Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 
18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21) 

Број 08-3099/8    

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 04.08.2021 година, донесе

Бр.170

 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, 06/19 

и 08/21), 
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

за објавување Решение за одобрување 
финансиски средства од 

Буџетот на Општина Велес за 2021 година

 Се објавува Решението за одобрување 
финансиски средства од Буџетот на Општина 
Велес за 2021 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
04.08.2021 година.

Број 08-3099/7  
05.08.2021 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 20 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Велес за 
2021 година („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.21/2020), и член 45, став 1 од Статутот 
на Општина Велес („Сл. гласник на Општина 
Велес“ бр. 12/06,3/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19, 
1/21 и 08/21),  а согласно барањето на Кајак Кану 
клуб Арка  од Велес,
 Советот  на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 04.08.2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К
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Р Е Ш Е Н И Е
за избор на командир на Полициска станица

04.08.2021 година 

 Ќирил Гајдов с.р

од општа надлежност Велес

 2. Командирот на Полициската станица 
во текот на својата работа, спрема Советот 
постапува согласно член 25 од Законот за 
полиција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 
31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18).

   
4. Ова Решение влегува во сила со денот 

на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Велес”.

Број 25-3094/10

В е л е с 

3.Ова Решение ќе се достави до 
Министерството за внатрешни работи на 
Република Северна Македонија заради 
понатамошно постапување.

1. За командир на Полициска станица од 
општа надлежност Велес се избира:

- Александар Костов

Претседател 
на Советот на Општина Велес,
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З А К Л У Ч О Кза објавување Решение за давање согласност 
на Одлука за привремено уредување на начинот и условите 
за паркирање користење и одржување на јавните 
паркиралишта во Општина Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за привремено 
уредување на начинот и условите за паркирање, користење и 
одржување на јавните паркиралишта во Општина Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на услови 
за избор  на Младинска организација  или организација за 
млади  за раководење со  Младински центар во Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за усвојување 
Урбанистичка ревизија на Општина Велес

О Д Л У К А за усвојување Урбанистичка ревизија за Општина 
Велес

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ САДНИЦИ НА 
ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ВЕЛЕС 

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за престанок на мандат 
на член на Советот на Општина Велес

О Д Л У К А за утврдување на услови за избор на Младинска 
организација  или организација за млади за раководење со 
Младински центар во Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Правилник за условите, начинот 
и постапката за доделување на повеќегодишни садници на 
физички и правни лица од подрачјето на Општина Велес

Р Е Ш Е Н И Е за престанок на мандат на член на Советот на 
Општина Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за изменување и 
дополнување на решението за распределба на финансиски 
средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина 
Велес за 2021 година

Р Е Ш Е Н И Еза изменување и дополнување на Решението за 
распределба на  финансиски средства за поддршка на 
квалитетен спорт во Општина Велес за 2021 година

672

672

723

724

729

727

164

165

166

167

168

169



З А К Л У Ч О К за објавување Решение за одобрување 
финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за 2021 
година

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за избор на командир 
на Полициска станица од општа надлежност Велес

Р Е Ш Е Н И Еза избор на командир на Полициска станица од 
општа надлежност Велес 

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на финансиски средства од 
Буџетот на Општина Велес за 2021 година

729

729171

170
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Prihodna {ifra i programa  725939 - 00

Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,

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

Smetka na buxetski  korisnik:  711014100963010
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