
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, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување Oдлука за проширување на 

средствата 
на Буџетот на Општина Велес за 2022 година

Се објавува Oдлуката за проширување 
на средствата на Буџетот на Општина Велес за 
2022 година, што Советот на Општина Велес ја 
донесе на седницата одржана на 07.07.2022 
година.

Број 08-3263/1 
11.07.2022 година 
Велес � � � � � �
� �

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев 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, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К

за објавување  Одлука за за измена на 

распоредот на средствата  на Буџетот на 

Општина Велес за 2022 година

Се објавува Одлуката за измена на 
распоредот на средствата  на Буџетот на 
Општина Велес за 2022 година, што Советот на 
Општина Велес ja донесе на седницата одржана 
на 07.07.2022 година.

Број 08- 3263/2 � � � � � �                      
11.07.2022 година � � �            � �
Велес � � � � � � � �

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.
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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, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Одлука за Техничка исправка  

за КП 1290, КО Башино Село,  Општина 
Велес,со намена В4 - месна заедница и КП 
1263 КО Башино Село Општина Велессо 

намена  А1- семејно домување во станбени 
куќи, според Општ акт за село Башино Село, 

донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 
28.09.2007 год.со тех. број 06-06/2022 од Јуни 

2022 година

Се објавува Одлуката за  Техничка 
исправка  за КП 1290, КО Башино Село,  Општина 
Велес,со намена В4 - месна заедница и КП 1263 
КО Башино Село Општина Велес со намена  А1- 
семејно домување во станбени куќи, според 
Општ акт за село Башино Село, донесен со 
Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год.со тех. 
број 06-06/2022 од Јуни 2022 година, што Советот 
на Општина Велес ja  донесе на седницата 
одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/3 �� � � � �
11.07.2022 година � � �            �
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз  основа на член 36, став 3, од Законот 
за урбанистичко планирање („Службен весник на 
Р.С.М.“ бр. 32/20) член 22, став 1, точка 1 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, 
1 5 / 1 8 ,  0 6 / 0 9  и  0 8 / 2 1 ) ,  а  п о  п р е д л о г  н а 
Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 07.07. 2022 година донесе:

О Д Л У К А
за  Техничка исправка  за КП 1290, КО 

Башино Село,  Општина Велес,
со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО 

Башино Село Општина Велес
со намена  А1- семејно домување во 

станбени куќи, според Општ акт за село 
Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-

4172/6 од 28.09.2007 год
со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година

Член 1
Со оваа Одлук а се  врши Техничк а 

исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина 
Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 
КО Башино Село Општина Велес со намена А1- 
семејно домување во станбени куќи, според 
Општ акт за село Башино Село, донесен со 
Одлука бр. 0701-4172/6 од 28,09.2007 год. со тех. 
број 06-06/2022 од Јуни 2022 година.

 � В о  т е к с т у а л н и о т  д е л  к а к о  и  в о 
графичкиот дел, намените на катастарските 
парцели се:

- КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес е со 
намена А1 семејно домување во станбени куќи,
- КП 1263, КО Башино Село, Општина Велес е 
со намена В4- месна заедница.

Член 2
О в а а  Од л у к а  вл е г у в а  в о  с и л а  с о 

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

Број 25-3248/3� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р. 
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Број 187

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

�
З А К Л У Ч О К

за објавување  Одлука за прифаќање 
донација на проектна 

документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ 
ДООЕЛ Велес

Се објавува Одлуката за прифаќање 
донација на проектна документација од ДПТУ 
„НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес, што Советот 
на Општина Велес ja  донесе на седницата 
одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/4� � � � � �
11.07.2022 година � � �            �
Велес

 � � Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 7  од Законот за 
донации и за спонзорства во јавните дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.47/06,86/08, 51/11,28/14 и 153/15), член 36, 
став 1 ,  точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“  бр.5/02),  и член 45,став 1 од 
Статутот на Општина Велес,(„Службен гласник 
на Општина Велес“ бр.12/06,3/09,18/10 и 15/14, 
1 5 / 1 8 ,  0 6 / 0 9  и  0 8 / 2 1 ) ,  а  п о  п р е д л о г  н а 
Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 07.07.2022 година донесе,

О Д Л У К А

за прифаќање донација на проектна 

документација од 

ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес

Член 1

Со оваа Одлука,  Општина Велес ја 

прифаќа донацијата на проектна документација 

од давателот ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ 

Велес, изработена од страна на „ДИЗАЈН 

Ц Е Н ТА Р  И Н Ж Е Н Е Р И Н Г “  Тр а ј ч е  Д О О Е Л 

Кавадарци.

Донцијата се состои од:
Ш Проект за урбана опрема, објект-детско 
игралиште Велес

Донацијата е со вредност од 725.000,оо 

денари, без ДДВ.

Член 2

З а  д о н а ц и ј а т а  з а  п р о е к т н а т а 

документација ќе биде склучен посебен договор 

помеѓу Градоначалникот на Општина Велес како 

приметел на донацијата и „НЕКСУС КОМПАНИ“ 

ДООЕЛ Велес ,  како давател на донација, 

согласно Законот за донации и за спонзорства во 

јавните дејности.

Член 3

По склучување на договорот за донација, 

Општина Велес ќе го добие во владение проектот 

за урбана опрема, за објект-детско игралиште 

Велес, со технички број 3934 од јулиј 2022 година, 

изработен од страна на „ДИЗАЈН ЦЕНТАР 

ИНЖЕНЕРИНГ“ Трајче ДООЕЛ Кавадарци, и 

истиот ќе се употреби за поставување на 

урбаната опрема на посечената локација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

� � � � � � �            �    �  

Број 25-3248/4� � � � �
08.07.2022год. 

Велес

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев 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, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Одлука за давање на времено 

користење на  простроии од објект 
сопственост на Општина Велес 

Се објавува Одлуката за давање на 
времено користење на простроии од објект 
сопственост на Општина Велес, што Советот на 
Општина Велес ja донесе на седницата одржана 
на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/5 �� � � � �
11.07.2022 година � � �
Велес

 Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 и 

член 64 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, 

1 5 / 1 8 ,  0 6 / 1 9  и  0 8 / 2 1 ) ,  а  п о  п р ед л о г  н а 

Градоначалникот

� Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 07.07.2022  година, донесе    

          

О Д Л У К А

за давање на времено користење на 

простроии од објект 

сопственост на Општина Велес 

Член 1

Општина   Велес   е   сопственик   на   

недвижен   имот   -   објект  евидентиран на КП 

бр.2779 заведен  во  ИЛ бр.  за КО Велес и 25825

тоа:
1. објект 1, намена –училишта и научни 

2институции, површина 894м , место Титоградска, 
влез 1, кат 1;
2. објект 1, намена –помошни простории, 

2површина 76м , место Титоградска, влез 1, кат П;
3. објект 1, намена –училишта и научни 

2институции, површина 825м , место Титоградска, 
влез 1, кат 1 ПР;

4. објект 2, намена –B1-7 други објекти за 
2образование и наука, површина 235м , место 

Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;
5. објект 2, намена –B1-7 други објекти за 

2образование и наука, површина 217м , место 
Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат ПР;
6. објект 2, намена –B1-7 други објекти за 

2образование и наука, површина 235м , место 
Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;

Дел од просториите, евидентирани во 

точка 3, од член 1 на оваа Одлука од вкупната 
2 2евидентирана површина од 825м , само 120м , се 

даваат на времено користење без надоместок на 

Работнички универзитет „Благој Страчковски“ од 

Велес, за вршење на негова дејност.

Член 2
2Просториите со површина од 120м  се 

определуваат како една училница за одржување 

на наставната програма и три простории како 

канцелариски површини за стручните служби и 

вршењето на нивните работи.

Член 3

� Корисникот на просторот ко ј  што е 

определен погоре,  овој простор ќе го користи за 

одредено време, до решавање на статусот на 

постојниот објект во кој ја вршеше својата 

дејност.

� Ур е д у в а њ е т о  н а  п р о с т о р и и т е  и 

обезбедувањето на условите за работа на 

Ра б от н и ч к и  у н и в е р з и т ет,  ќ е  го  и з в р ш и 

инвеститорот на градбата на парцелата соседна 

на објектот кај Работнички универзитет.

�

Член 4

� Как о  помош од  Општина  Велес  за 

нормалното функционирање на оваа установа и 

нејзината дејност, е временото отстапување  на 

просториите без надоместок  и уредувањето и 

одржување на дворната површина.

�

Член 5

� Установата која ќе ги користи овие 

простории,  се  задолжува  со  плаќање на 

тековните трошоци за струја и вода, одржување и 

др. 
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Член 6
Одлуката за утврдување намена на 

објект сопственост на Општина Велес и давање 
на користење на дел од недвижен имот  („Сл. 
гласник на Општина Велес“ бр. 04/21), останува 
во сила, се до некоја измена или дополнување на 
истата.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на  објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес.

Број 25-3248/5� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков 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, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Одлука за доделување 

еднократна парична помош за новороденче

Се објавува Одлуката за доделување 
еднократна парична помош за новороденче, што 
Советот  на  Општина  Велес  j a  донесе  на 
седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/6 �� � � � �
11.07.2022 година � � �            
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), 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, 06/19 и 08/21) и член 151 од Деловникот на 
Советот на Општина Велес („Службен гласник на 

Општина Велес" бр.12/07, 03/09, 18/10 и 01/21) а 
согласно  Иници јативата  за  доделување 
еднократна парична помош за новороденче 
поднесена од членови на СОВ со бр.25-3184/1 од 
05.07.2022 година и  даденото позитивно 
мислење од Градоначалникот со бр. 08-3184/2,  а 
по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА 
за доделување еднократна парична помош 

за новороденче

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес ќе 

доделува еднократна парична помош за секое 

новороденче во висина од 3.000 денари, започ-

нувајќи од 01.01.2023 година.
Средствата за оваа намена ќе бидат 

планирани при изработката на Буџетот на 
Општина Велес за наредната година, во посебна 
програма со посебна ставка со назнака „средства 
за исплата на еднократна парична помош за 
новороденче“.

Член 2
За доделувањето на оваа парична помош 

ќе биде изработен Правилник со кој детално ќе се 
утврдат критериумите, условите и потребната 
документација која треба да биде доставена од 
страна на барателот.

Член 3
Правилникот од член 2 на оваа Одлука, го 

донесува  Советот  на  Општина  Велес ,  а 
исплатата по поединечно барање ќе ја врши 
Одделението за финансиски прашања, по 
изготвено решение од страна Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Велес".

Број 25-3248/6� � � � �  

08.07.2022год.                                                                  

Велес

Претседател 

на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р. 
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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, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување  Одлука за доделување 

еднократна парична помош за прваче во 
Општина Велес

Се објавува Одлуката за доделување 
еднократна парична помош за  прваче во 
Општина Велес, што Советот на Општина Велес 
ja донесе на седницата одржана на 07.07.2022 
година.

Број 08-3263/7 �� � �
11.07.2022 година � � �
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), 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, 06/19 и 08/21) и член 151 од Деловникот на 
Советот на Општина Велес („Службен гласник на 
Општина Велес" бр.12/07, 03/09, 18/10 и 01/21) а 
с о гласно  Иници јативата  за  доделување 
еднократна парична помош за прваче поднесена 
од членови на СОВ со бр.25-3195/1 од 05.07.2022 
година и даденото позитивно мислење од 
Градоначалникот со бр. 08-3195/2,  а по предлог 
на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА 
за доделување еднократна парична помош 

за прваче во Општина Велес

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес ќе 

доделува еднократна парична помош за секое 

прваче во висина од 3.000 денари,започнувајќи 

од учебната 2022/2023 година.
Средствата за оваа намена ќе бидат 

предвидени во Буџетот на Општина Велес за 
2022 година и ќе се планираат во Буџетот на 
Општина Велес за секоја наредна година. 

Член 2
Средствата за оваа намена ќе бидат 

планирани во посебна програма со посебна 
ставка со назнака „средства за исплата на 
еднократна парична помош за прваче“.

Право на користење на оваа парична 
помош ќе имаат сите запишани првачиња, кое 
право ќе го остварат по доставено барање од 
родителот на првачето.

Барањето за еднократна парична помош 
ќе се одобри по дадената евиденција што ќе ја 
води училиштето за запишани првачиња.

Исплатата по поединечно барање ќе ја 
врши Одделението за финансиски прашања, по 
изготвено решение од страна Градоначалникот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Велес".

Број 25-3248/7� � � � �  

08.07.2022год.                                                                   

Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков 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, 15/18,06/19 
и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфати вклопување на 
бесправните објекти изградени во

КО Башино село

Се објавува Одлуката за утврдување на 

потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

н а  п л а н с к и о т  о п ф а т  и  в к л о п у в а њ е  н а 

бесправните објекти изградени во КО Башино 
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село, што Советот на Општина Велес ja донесе на 
седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/8 �� �
11.07.2022 година � �
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација(„Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  
и 52/16), 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, 06/09 и 08/21 ), а по 
предлог на Градоначалникот
� Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправните објекти 

изградени во КО Башино село

Член 1
� Со оваа Одлука Советот на Општина 
Велес утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на 
катастарска парцела во опфат на  КО Башино 
село, со намена А1-домување во семејни куќи  во 
идна урбанистичко планска документација и тоа:

1. КП бр. 1578 за КО Башино село
� � � �

Член 2
� Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес".

Број 25-3248/8� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 192
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

�
З А К Л У Ч О К

за објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект изграден 
на КП бр. 10724/2 за КО Велес 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
н а  п л а н с к и о т  о п ф а т  и  в к л о п у в а њ е  н а 
бесправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за 
КО Велес, што Советот на Општина Велес ja 
донесе на седницата одржана на 07.07.2022 
година.

 Број 08-3263/9 � � �
 11.07.2022 година �
 Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација(„Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  
и 52/16), 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, 06/19 и 08/21), а по 
предлог на Градоначалникот
� Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправниот објект 

изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес 
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1. КП бр. 10724/2 за КО Велес
� � � �

Член 2
� Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес".

Број 25-3248/9� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 193
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

�
З А К Л У Ч О К

за објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување 

на урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправниот објект изграден на КП бр. 
12586/2  за КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
н а  п л а н с к и о т  о п ф а т  и  в к л о п у в а њ е  н а 
бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2  
за КО Велес, што Советот на Општина Велес ja 
донесе на седницата одржана на 07.07.2022 
година.

Број 08-3263/10 �
11.07.2022 година �
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

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

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за 

стандарди и вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација(„Сл.весник 

на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  

и 52/16), 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, 06/19 и 08/21), а по 

предлог на Градоначалникот

� Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот 

опфат и вклопување на бесправниот објект 

изграден на КП бр. 12586/2  за КО Велес

Член 1

� Со оваа Одлука Советот на Општина 

Велес утврдува потреба од донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе 

се изврши проширување на планскиот опфат и 

вклопување на бесправниот објект изграден на 

катастарска парцела во опфат на  КО Велес со 

намена А1-домување во станбени куќи, во идна 

урбанистичко планска документација и тоа:

1. КП бр. 12586/2 за КО Велес

� �
Член 2

� Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Велес".

                                                                                    

Број 25-3248/10� � � � �  

08.07.2022год.                                                            

Велес

 

Претседател

на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.
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Број 194
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

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

потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправен објект изграден на КП бр. 12521, 
КП бр. 12518, КП бр. 12520 
и КП бр. 12517 за КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправен 
објект изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП 
бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес, што 
Советот  на  Општина  Велес  j a  донесе  на 
седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/11 � �
11.07.2022 година �
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација(„Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  
и 52/16), 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, 06/19 и 08/21), а по 
предлог на Градоначалникот
� Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправен објект 
изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП 

бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес

Член 1
� Со оваа Одлука Советот на Општина 
Велес утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе 
се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправен  објект изграден на 
катастарски парцели во опфат на  КО Велес со 
намена А4-викенд куќи, во идна урбанистичко 
планска документација и тоа:

1.КП бр. 12521 за КО Велес, КП бр. 12518 
за КО Велес, КП бр. 12520 за КО Велес и КП бр. 
12517 за КО Велес

� � � �
Член 2

� Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес".

Број 25-3248/11� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 195
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

�
З А К Л У Ч О К

    за објавување  Решение за изменување на 
Решението за распределба на финансиски 

средства заподдршка на 
квалитетен спорт во Општина Велес

 за 2022 година

Се објавува Решението за изменување 
на Решението за распределба на  финансиски 
средства заподдршка на квалитетен спорт во 
Општина Велес за 2022 година, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата одржана 
на 07.07.2022 година.

 Број 08-3263/13 � � � � � �                      
 11.07.2022 година � � �            � �
 Велес 

Градоначалник
на Општина Велес

Марко Колев с.р.
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на 
РМ“, бр, 5/02),  член 22-а став 1 алинеја 5 од 
Законот  за  спортот  ( „Службен весник  на 
Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 
18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 
177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 
190/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) 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, 6/19,08/21), а согласно Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на 
спортот во 2022 година („Сл гласник на Општина 
Велес“ бр.19/21, 6/22),

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за изменување на Решението за распределба 

на финансиски средства заподдршка на 
квалитетен спорт 

во Општина Велес за 2022 година

1.Со ова решение се врши изменување 

на Решението за распределба на финансиски 

средства  за поддршка на квалитетен спорт во 

Општина Велес за 2022 година („Сл. гласник на 

Општина Велес“ бр.10/22), каде во табеларниот 

приказ во делот -Поддршка на квалитетен спорт – 

надоместок за користење на спортски објекти, во 

точка 12,  зборовите „ГРК“  се бришат и се 

заменуваат со зборовите „МРК“.

Додека, во табеларниот приказ во делот - 

Поддршка на – надоместок за младински екипи 

користење на спортски објекти, во точка 20, 

зборовите „ГРК“ се бришат и се заменуваат со 

зборовите „МРК“.
2.Ова Решение влегува во сила осмиот  

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

� � � � � � � � �
Број 25-3248/13� � � � �  

08.07.2022год.                                                            

 Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 196
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

�
З А К Л У Ч О К

за објавување  Решение за давање 
согласност на Годишниот план за 

вработување за 2023 година на  

Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

Се објавува Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување 
за 2023 година на  Локална библиотека „Гоце 
Делчев“ Велес, што Советот на Општина Велес го 
донесе на седницата одржана на 07.07.2022 
година.

 Број 08-3263/14 � � � � � �
 11.07.2022 година � � �
 Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на  член 36, став 1, точка 15 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. 12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), 
а во согласност со член член 20-б од Законот за 
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)
� Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 07.07.2022 година, донесе

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

вработување за 2023 година на  Локална 
библиотека „Гоце Делчев“ Велес

 1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за 2023 година на  Локална 
библиотека „Гоце Делчев“ Велес со бр. 04-193/1 
од 21.06.2022 година.
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2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес".
  � � � � � � � �   �
Број 25-3248/14� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 197
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

�
З А К Л У Ч О К

         за објавување  Решение за давање 
согласност на Измена на Годишен план  за  

вработување за 2022 година на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес

Се об јавува Решението за давање 
согласност на Измена на Годишен план  за  
вработување за 2022 година на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес, што Советот на Општина Велес 
го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 
година.

Број 08-3263/15 � � � �
11.07.2022 година � � �
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев 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 07.07.2022 година, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за давање согласност на Измена на Годишен  
план  за вработување за 2022 година на ООУ 

„Блаже Конески“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Измена на Годишниот план за вработување за 
2022 година на со бр.0102-256/1 од 27.06.2022 
година.

� 2. Ова Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес".
  � � � � � � � �   �  
Број 25-3248/15� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            

                                                                                        Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 198
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

�
З А К Л У Ч О К

         за објавување  Решение за давање 
согласност на Годишен план  за  

вработување за 2023 година на  OOУ „Блаже 
Конески“ Велес

Се објавува Решението за давање 
согласност на Годишен план  за вработување за  
2023 година на  OOУ „Блаже Конески“ Велес, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/16 � � � � �
11.07.2022 година � �
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев 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) ,  член  84  од  Законот  за  основното 
образование („Сл.весник на РСМ“бр. 161/19 и 
229/20) 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 07.07.2022 година, донесе

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

вработување за 2023 година на  OOУ „Блаже 
Конески“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2023 година 
на ОOУ „Блаже Конески“ Велес со бр.0102-159/1 
од 16.05.2022 година.

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

Број 25-3248/16� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 199
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

З А К Л У Ч О К

за објавување  Заклучок за НЕ усвојување 

Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за 

период од 01-03 месец 2022 година

Се објавува Заклучокот за НЕ усвојување 

Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за 

период од 01-03 месец 2022 година, што Советот 

на Општина Велес го донесе на седницата 

одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/12 �
11.07.2022 година 
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од 
Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на 
РМ“ бр.38/96...35/19 и  „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 275/19), 
член 36, став 1, точка 9 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, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 07.07.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП 

„Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 
2022 година

1.Советот на Општина Велес НЕ го усвои 

Извештајот за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за 

01-03 месец 2022 година. 

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

Број 25-3248/12� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            

                                                                                        Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р.
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Број 200 
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

З А К Л У Ч О К
за објавување  Заклучок за не донесување  

Решение за разрешување  и именување 
членна Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт 

и Паркинзи“ Велес

Се објавува Заклучокот за не донесување 
Решение за разрешување  и именување член на 
Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/17� � �
11.07.2022 година �
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 51, а во согласност со 
член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. 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, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 07.07.2022 година, донесе

        З А К Л У Ч О К
за не донесување  Решение за разрешување  
и именување член  на Управниот одбор на 

ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес

1.Советот на Општина Велес НЕ го 
д о н е с е  Ре ш е н и ет о  з а  р а з р е ш у в а њ е   и 
именување член на Управниот одбор на ЈП „Парк 
-  С п о р т  и  П а р к и н з и “  В е л е с ,  к о е  б е ш е 
разгледувано на 18. седница на Советот на 
О п ш т и н а  В е л е с ,  о д р ж а н а  н а  д е н 
07.07.2022година.

� 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/17� � � � �                         
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков  с.р.

Број 201
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

З А К Л У Ч О К
за објавување  Заклучок за не донесување  

Решение за разрешување иименување на 
претставници на Општина Велес

за членови на Училишниот одбор на 
ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес

С е  о б ј а в у в а  З а к л у ч о к о т  з а  н е 
донесување  Решение  за  разрешување 
иименување  на претставници на Општина 
Велесза членови на Училишниот одбор на ОСУ 
„Јовче Тесличков“- Велес, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата одржана 
на 07.07.2022 година.

 Број 08-3263/18 � �
 11.07.2022 година 
 Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 51, а во согласност со 
член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. 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, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 07.07.2022 година, донесе
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З А К Л У Ч О К
за не донесување  Решение за разрешување 

иименување на претставници на Општина 
Велесза членови на 

Училишниот одбор на ОСУ „Јовче 
Тесличков“- Велес

1.Советот на Општина Велес НЕ го 
донесе Решението за разрешување и именување 
на претставници на Општина Велес за членови 
на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- 
Велес, кое беше разгледувано на 18. седница на 
Советот на Општина Велес, одржана на ден 
07.07.2022година.

� 2 .  О во ј  З а к л у ч о к  вл е г у ва  во  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/18� � � � �  
08.07.2022год.                                                            
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р.

Број 202

Република Северна Македонија
Општина Велес
УП бр.1309-85
06.07.2022 година
Велес

�
Врз основа на член 84, став 1 од 

Законот за општата управна постапка 
(“Службен Весник на Република Македонија” бр. 
124/15), Општина Велес врши

ЈАВНА ОБЈАВА 
за достава на Одобрение за градење УП бр. 

1309-85

� Општина Велес и соопштува на Лидија 
Мимова, како непосреден сосед на КП бр.1176 КО 
Отовица, дека има издадено Одобрение за 
градење на станбена куќа УП бр. 1309-85 од 
07.06.2022 година кое не е во состојба да го 
достави затоа што живеалиштето на странката не 
е познато, и тоа:

1. О д о б р е н и е  з а  г р а д е њ е  н а 
станбена куќа УП бр. 1309-85 од 
07.06.2022 година за изградба на 
станбена куќа на КП бр. 1176 КО 
Отовица, Општина Велес, на 
инвеститорот Борко Дејанов од 
Велес.

Против Одобрението за градење може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето.

Согласно член 84, став 6 од Законот за 
општата управна постапка ово ј  начин на 
доставување се смета за уредна достава.

ОПШТИНА ВЕЛЕС
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З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за проширување на 
средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година

О Д Л У К А за  проширување на средствата на Буџетот на 
Општина Велес за 2022 година

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за за измена на 
распоредот на средствата  на Буџетот на Општина Велес за 
2022 година

О Д Л У К А  за измена на распоредот на средствата  на 
Буџетот на Општина Велес за 2022 година

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за Техничка исправка  за 
КП 1290, КО Башино Село,  Општина Велес,со намена В4 - 
месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велессо 
намена  А1- семејно домување во станбени куќи, според 
Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-
4172/6 од 28.09.2007 год.со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 
година

О Д Л У К А за  Техничка исправка  за КП 1290, КО Башино 
Село,  Општина Велес,со намена В4 - месна заедница и КП 
1263 КО Башино Село Општина Велес со намена  А1- семејно 
домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино 
Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год со 
тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за прифаќање донација 
на проектна документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ 
ДООЕЛ Велес

О Д Л У К А за прифаќање донација на проектна 
документација од  ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување  Одлука за давање на времено 
користење на  простроии од објект сопственост на Општина 
Велес 

О Д Л У К А за давање на времено користење на простроии од 
објект сопственост на Општина Велес 

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за доделување 

еднократна парична помош за новороденче

ОДЛУКА за доделување еднократна парична помош за 

новороденче

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за доделување 
еднократна парична помош за прваче во Општина Велес

ОДЛУКА за доделување еднократна парична помош за 
прваче во Општина Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфати вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Башино село

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфати вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Башино село

З А К Л У Ч О Кза објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект 
изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес 

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес 

З А К Л У Ч О Кза објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект 
изграден на КП бр. 12586/2  за КО Велес

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2  за КО Велес

З А К Л У Ч О К за објавување  Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправен објект 
изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП бр. 12520  и КП бр. 
12517 за КО Велес

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправен објект изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП 
бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес

З А К Л У Ч О К за објавување  Решение за изменување на 
Решението за распределба на финансиски средства 
заподдршка на квалитетен спорт во Општина Велес  за 2022 
година

З А К Л У Ч О К     за објавување  Решение за изменување на 
Решението за распределба на финансиски средства 
заподдршка на квалитетен спорт во Општина Велес  за 2022 
година
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З А К Л У Ч О К за објавување  Решение за давање согласност 
на Годишниот план за вработување за 2023 година на  
Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за 
вработување за 2023 година на  Локална библиотека „Гоце 
Делчев“ Велес

З А К Л У Ч О К  за објавување  Решение за давање согласност 
на Измена на Годишен план  за вработување за 2022 година  
на ООУ „Блаже Конески“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на Измена на Годишен  
план  за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ 
Велес

З А К Л У Ч О К  за објавување  Решение за давање согласност 
на Годишен план  за вработување за 2023 година на  OOУ  
„Блаже Конески“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план  за  
вработување за 2023 година на  OOУ „Блаже Конески“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучок за НЕ усвојување 
Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 
месец 2022 година

З А К Л У Ч О К за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП 
„Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучок за не донесување  
Решение за разрешување  и именување членна Управниот 
одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес

  З А К Л У Ч О К за не донесување  Решение за разрешување  и 
именување член  на Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и 
Паркинзи“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување  Заклучок за не донесување  
Решение за разрешување иименување на претставници на 
Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ 
„Јовче Тесличков“- Велес

З А К Л У Ч О К за не донесување  Решение за разрешување 
иименување на претставници на Општина Велесза членови 
на  Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес

ЈАВНА ОБЈАВА за достава на Одобрение за градење УП бр. 
1309-85
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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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