
 

СЛУЖБЕН�ГЛАСНИК  НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

Број 15 година �LV

18 септември 2019 година 

Бр.211
 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 Oдлука за формирање 

Локален Совет за превенција

 Се објавува Одлуката за формирање 
Локален Совет за превенција, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/1
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1,точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен  
весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност со член 11, 
став 3 и член 25, 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 45, став 1, од Статутот 
на Општина Велес (“Сл. гласник на Општина 
Велес” бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19) 
и член 145 од Деловникот на Општина Велес 
(“Сл. гласник на Општина Велес” бр.12/06, 03/09 и 
18/10)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А 
за формирање Локален Совет за 

превенција

Член 1
       Со оваа одлука се формира Локален 
Совет за превенција на Општина Велес, како 
советодавно координативно тело заради 
остварување на соработка и зацврстување на 
влијанието на јавноста врз работата на 
полицијата.

Член 2
    Целта на Локалниот совет за превенција 
на  Општина Велес е изградба на заеднички 
препораки за подобрување на јавната 
безбедност во локалната заедница, градење 
доверба и партнерски односи во превенирањето 
на појавите што влијаат на јавната безбедноста. 

Член 3
Локалниот совет за превенција на 

Општина Велес е составен од преставници на 
локлната и централната власт, како и од 
преставници на други владини и невладини 
организации.                                                

Член 4
Со Локалниот совет за превенција 

заседава Градоначалникот на Општина Велес.

Член 5
Преставници на Локалниот совет за 

превенција се:
1.Аце Коцевски – Градоначалник на 

Општина Велес
2.Ненад Коциќ– претседател на Совет на 

Општина Велес
3.Душко Петров и Славче Радевски 

преставници од СОВ
4.Славица Темелковски – преставник од 

Основно јавно обвинителство
5.Наташа Петрова - преставник на 
Регионален центар за управување со 
кризи Велес
6.Лазе Андреев - преставник на 

Дирекција за заштита и спасување
7.Николче Димовски – преставник од ЈЗУ 

Здравен дом Велес
8.Благој Костов – преставник од ЈУМ 

Центар за социјална работа
9.Горан Панзов – преставник од МПЦ



 10.Орце Николов – преставник од ОО на 
Црвен крст Велес

11.Игор Крајчев – преставник од ЛУ НБ 
„Гоце Делчев“

12.Димитар Гаврилов – преставник ЛУ 
Народен музеј Велес

13.Македонка Виларова – преставник од 
општинска администрација

1 4 . В е р и ц а  Тод о р о вс к а  Д а це ва  – 
преставник од општинска администрација

15.Верољуб Додевски-преставник од 
МВР, Началник на отсек за превенција

Мандатот на членовите на општинскиот 
Совет за социјална заштита е четири години.

Член 6
 Оваа Одлука влегува во сила нaредниот 
ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на Општина Велес".

Број 25-3542/2
17.09.2019 година
Велес

                                                                                         
Претседател

на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.212

 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 Oдлука за формирање 
oпштински Совет за социјална заштита

 Се објавува Одлуката за формирање 
oпштински Совет за социјална заштита, што 
Советот на Општина Велес ја  донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/2
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1,точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен  
весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност со член 
141 и член 142 од Законот за социјална заштита 
(Сл. весник на РСМ бр.104/19),  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 и 06/19) и член 145 од Деловникот на 
Општина Велес (“Сл. гласник на Општина 
Велес” бр.12/06, 03/09 и 18/10)
  С о в е т о т  н а  О п ш т и н а  В е л е с  н а 
седницата одржана на 16.09.2019 година, 
донесе
 

О Д Л У К А 
за формирање на општински Совет за 

социјална заштита

Член 1
       Со оваа одлука се формира општински 
Совет за социјална заштита на Општина Велес.

Член 2
    Ц ел т а  н а  о п ш т и н с к и от  С о в ет  з а 
социјална заштита е изработка на социјален 
план за подрачјето на општината. 

Член 3
Социјалниот план содржи мапирање на 

социјални проблеми и  ранливи групи во 
општината,  анализа на капацитетите на 
постоечки социјални  услуги и потреби за развој 
на социјални услуги во општината.                                               

Член 4
Гр а д о н ач а л н и к от,  в рз  о с н о ва  н а 

социјалниот план подготвува годишна програма 
за социјална заштита која ја усвојува Советот на 
општината.

Член 5
Преставници на општинскиот Совет за 

социјална заштита се:
1 . В е р и ц а  То д о р о в с к а  Д а ц е в а  - 

преставник од општинска администрација.
2.Родна Трајковска – преставник од 

општинска администрација.
3 . Га б р и ел а  Ј а н е в с к а  Ги о в с к а  – 
преставник од ЈУМ Центар за социјална 
работа - Велес.
4 .Тони  Па јдак ов  –  преставник  на 
Здружение на слепите лица на Општина 
Велес.
5.Сања Бачманова - преставник од 
Организација на жени на Општина 
Велес.
6.Евица Кимова – преставник од ООУ 
„Васил Главинов“.
7.Горан Здравков – преставник од 
Меѓуопштинско здружение на лица со 
телесен инвалидитет на Општина Велес 
МОБИЛНОСТ-Велес.
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 8.Ангел Самараков – преставник од МВР 

–СВР Велес.
9.Марија Тодоровска – преставник од 

Центар за вработување Велес.
10.Далиборка Златева – преставник од 
З д р у ж е н и е  н а  л и ц а  з а б о л е н и  о д 
церебрална парализа Велес.
11.Вера Коцева – преставник од ПОУ 

„Маца Овчарова“.
12.Орце Николов – преставник од ОО на 

Црвен крст Велес.
13.Страхил Тодоров – преставник од ЈЗУ 

Здравствен дом Велес.
14.Гордана Тодорова - преставник од 

Основно јавно обвинителство Велес.

Член 6
 Мандатот на членовите на општинскиот 
Совет за социјална заштита е четири години.
 

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила нaредниот 

ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на Општина Велес".

  
Број 25-3542/3
17.09.2019 година  
Велес

                                                                                       
Претседател

на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.213
 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 

План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ) 
за Велес 2019-2030

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ) за 
Велес 2019-2030, што Советот на Општина Велес 
го донесе на седницата одржана на 16.09.2019 
година.

Број 08-3570/3
18.09.2019 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“12/06,03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), и 
член 145 од Деловникот на Општина Велес (“Сл. 
гласник на Општина Велес” бр.12/06, 03/09 и 
18/10)

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

   З А К Л У Ч О К
за усвојување План за одржлива урбана 
мобилност  (ПОУМ) за Велес 2019-2030

1. Советот на Општина Велес го усвои 
Планoт за одржлива урбана мобилност (ПОУМ) 
за Велес 2019-2030.

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

Број 25-3542/4

17.09.2019 година

Велес

Претседател

 на Советот на Општина Велес

Ненад Коциќ с.р

Бр.214
 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 Одлука за определување 

на максимален износ за доделување  на 
поединечна субвенција на граѓани за 

набавка на енергетско ефикасни грејни тела 
за 2019 година

 Се објавува Одлуката за определување 
на максимален износ за  доделување  на 
поединечна субвенција на граѓани за набавка на 
енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година, 
што Советот на Општина Велес ја донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/4
18.09.2019 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 локална самоуправа („Службен  

весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност член 45, 

став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен 

г л а с н и к  н а  О п ш т и н а  В ел е с “  б р .  1 2 / 0 6 , 

03/09,19/10,15/14,15/18 и 06/19),
  Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за определување на максимален износ за 
доделување  на поединечна субвенција на 
граѓани за набавка на енергетско ефикасни 

грејни тела за 2019 година

Член 1
 С о  о в а а  O д л у к а  с е  о п р е д е л у в а 
максималниот износ на средства за доделување 
на поединечна субвенција на граѓани за набавка 
на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 
година.

Член 2
 Максималниот износ за поединечна 
субвенција  за набавка на енергетско ефикасни 
грејни тела по лице  се утврдува во износ од 70%  
од вредноста на грејното тело, но не повеќе од 
15.000 денари со вклучен персонален данок на 
доход по домаќинство.

Член 3
 Финансиските средства  за оваа намена 
ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Велес за 
2019 година, во висина од 500.000,оо денари.

Член 4
 Начинот и постапката за доделување на 
поединечната субвенција на граѓани за набавка 
на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 
година ќе се утврди со посебен Правилнк донесен 
од страна на Советот на општината.

Член 5
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.    

       
Број 25-3542/5
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Коциќ с.р

Бр.215

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 

Правилник за начинот на користење на 
финансиските средства од Буџетот на 

Општина Велес за субвенционирање на 
граѓани од подрачјето на Општина Велес кои 
набавиле енерегетско ефикасни грејни тела

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
Прав илник  за  начинот  на  к ористење  на 
финансиските средства од Буџетот на Општина 
Велес за субвенционирање на граѓани од 
подрачјето на Општина Велес кои набавиле 
енерегетско ефикасни грејни тела, што Советот 
на Општина Велес го донесе на седницата 
одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/5
18.09.2019 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“12/06, ), и 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19
член 145 од Деловникот на Општина Велес (“Сл. 
гласник на Општина Велес” бр.12/06, 03/09 и 
18/10)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Правилник за начинот на 

користење на финансиските средства од 
Буџетот на Општина Велес за 

субвенционирање на граѓани од подрачјето 
на Општина Велес кои набавиле

енерегетско ефикасни грејни тела

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Правилникот за начинот на користење на 
финансиските средства од Буџетот на Општина 
Велес за субвенционирање на граѓани од 
подрачјето на Општина Велес кои набавиле 
енерегетско ефикасни грејни тела.
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 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 25-3542/6
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Коциќ с.р

 Врз основа на член 36, став 1,точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен  
весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност член 45, 
став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен 
г л а с н и к  н а  О п ш т и н а  В ел е с “  б р .  1 2 / 0 6 , 
03/09,19/10,15/14,15/18 и 06/19),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот на користење на финансиските 
средства од Буџетот на Општина Велес за 

субвенционирање на граѓани од подрачјето 
на Општина Велес кои набавиле енерегетско 

ефикасни грејни тела

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
 Со овој Правилник се уредува начинот на 
користење на финансиските средства од Буџетот 
на Општина Велес за субвенционирање на 
граѓани од подрачјето на Општина Велес кои 
набавиле-купиле енерегетско ефикасни грејни 
тела (печки на пелети или инвертор клими).

Член 2
 Право на користење на финансиски 
средства од Буџетот на Општина Велес, согласно 
овој Правилник имаа жителите на Општина 
Велес  кои ќе набават -купат  енергетски 
ефикасно грејно тело за затоплување на своето 
домаќинство (станбен објект) од денот на 
објавувањето на Јавниот повик до денот на 
завршувањето на повикот и ќе поднесат барање 
за надоместување на дел од трошоците за 
набавка на  енергетски ефикасно грејно тело.  
Предност ќе имат семејствата со невработен(и) 
родител(и), корисници на социјална помош, 
семејства со член од маргинализирана група, 
инвалидизирано или хендикепирано лице, 
самохран родител како и пензионери. Не се 
ограничуват и другите семејства, корисници на 
печки на дрва, нафта или јаглен да аплицират на 
повикот.  

Член 3
 Износот на субвенцијата за набавка-
купување на енерегетско ефикасни грејни тела за 
тековната година се утврдува со Одлука од СОВ 
за секоја година поединечно.

 Финансиските средства утврдени со 
Одлука од Советот се доделуваат до целосно 
исцрпување на истите од Буџетот на општината 
определени за таа намена.

НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ 
ПОВИК

Член 4
 Со цел да се реализира донесената 
Одлук а  од  Советот  за  определување на 
максимален износ за доделување на поединечна 
субвенција на граѓани за набавка на енергетско 
ефикасни грејни тела за 2019 година, се објавува 
ЈАВЕН ПОВИК.
 Јавниот повик ќе биде објавен на ВЕБ 
страната на општината  и огласната табла, како и 
во електронските медиуми на територијата на 
Општина Велес.
 Ј а в н и о т  п о в и к  т р а е  о д  д е н о т  н а 
објавувањето во Службено гласило на Општина 
Велес до 25.10.2019,  до кога можат да ги 
достават своите апликации-барања.
 Јавниот  повик  ќе  се  реализира до 
исцрпување на предвидените финансиски 
средства  за оваа намена или најдоцна до 
15.12.2019 година.
 Д о к о л к у  б и д а т  и с ц р п е н и  с и т е 
предвидени финансиски средства 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.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Член 5
 На барателот ќе му се надоместуваат дел 
од трошоците направени при набавката на  
енергетски ефикасно грејно тело   во висина од 
70%, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен 
персонален данок на доход по домаќинство.
 Ус л о в и  ш т о  т р е ба  д а  г и  и с п ол н и 
барателот:
 - да е жител на општина Велес
 - да нема добиено финансиски средства 
за набавка на енергетски ефикасно грејно тело   
од било ко ј  извор во Република  Северна 
Македонија: (не го искористил правото на 
субвенционирање по овој основ);
 -  до поднесување на барањето да е 
корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или 
мазут;
 - новото  енергетски ефикасно грејно 
тело   да го  купил од денот на објавување до 
денот на завршување на Јавниот повик и истата 
да биде инсталирана на адресата на живеење 
наведена во личната карта на барателот;
 - станбениот објект да не е во фаза на 
градба и во него барателот да живее;

 - само едно лице од домаќинство може 

да поднесе барање за добивање на 

надоместок.
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 - Предност за добивање на субвенциите 

ќе имаат семејства со помали приходи по член на 

семејство Доколку барателот не ги исполнува 

горе неведените услови,  барање ќе биде 

одбиено.

ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА
 

Член 6
 Барање за надоместок (барањето може 
да се подигне во архивата на Општина Велес  или 
од интернет страната на општина Велес: 
www.veles.gov.mk); Кон барањето треба да се 
приложи:
 -фотокопија од важечка лична карта, како 
доказ дека е жител на Општина Велес;
 -изјава дека барателот и членовите на 
неговото домаќинство нема искористено право 
на поврат на средства за набавка на  енергетски 
ефикасно грејно тело  на друг Јавен повик од 
б и л о  к о ј  и з в о р  в о  Ре п у бл и к а   С е в е р н а 
Македонија;( изјавата може да се подигне во 
архивата на општина Велес )
 -документ за потврда дека се работи за 
семејствата со невработен(и) родител(и), 
корисници на социјална помош, семејства со 
член од маргинализирана група, инвалидизирано 
или хендикепирано лице, како и самохран 
родител.
 -потврда за број на членови во семејство 
и приходи во семејтсвото.

Член 7
 По известувањето дека апликацијата-
барањето на подносителот е прифатена-
одобрено и ги исполнува бараните услови погоре 
неведени истиот треба барањето да го дополни 
со:
 -доказ дека е извршено купување на  
енергетски ефикасно грејно тело     и тоа 
оригинал фискална сметка или фактура и 
сметкопотврда  со датум во период од денот на 
об јавување на јавниот  повик  до  денот  на 
завршување на јавниот повик;
 -фотокопија од трансакциска сметка;
 -фотокопија од број на поднесено барање 
до архивата на општина Велес 
-потврда за платен данок на имот за станбениот 
објект каде е инсталирано енергетски ефикасно 
грејно тело заклучно со 2018 година.
 

Член 8
 Барателот треба да го достави барањето 
и документацијата во прилог во затворен плик со 
назнака до „Комисија за спроведување на 
постапката за субвенционирање на граѓаните на 
подрачјето на општина Велес  за набавка на  
енергетски ефикасно грејно тело  “во архивата на 
Општина Велес, на адреса „Панко Брашнаров 
бр.1“  секој работен ден од 07:30 до 15:00 часот.
На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за 

надоместување на  дел од  трошоците  на 
граѓаните на подрачјето на општина Велес  за 
набавка на енергетски ефикасно грејно тело   за 
2019 година“.
 Архивата на Општина Велес  примените 
барања ќе ги евидентира со точното време 
наподнесување (датум, час и минута), заради 
в о с п о с т а ву в а њ е  р ед о с л ед  п о  к о ј  ќ е  с е 
разгледуваат барањата.

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ 
ПОВИК

Член 9
  Градоначалникот на Општина Велес  
формира Комисија за спроведување на Јавниот 
повик која ќе ја спроведе постапката во две фази:
 -  в о  п р в а т а  ф а з а  ќ е  г и  р а з г л е д а 
пристигнатите барања и документацијата во 
прилог со цел да утврди дали истите се уредни и 
комплетни и - во втората фаза може да изврши 
теренски увид кај сите баратели кои имаат 
доставено уредна и комплетна документација за 
да утврди дека ги исполниле условите од овој 
Ј а в е н  п о в и к ,  а  о с о б е н о  д е к а  к у п е н от о   
енергетски ефикасно грејно тело   е инсталирана 
во живеалиштето според личната карта на 
барателот, дека станбениот објект не е во фаза 
на градба и во него барателот живее.
 Барателот е должен да и овозможи 
пристап на Комисијата до станбениот објект и 
просторијата во која е инсталирано енергетски 
ефикасно грејно тело  .
 За пристигнатите и одобрени барања, ќе 
се води листа со следните податоци:
 - име и презиме и адреса,
 - датум и час на пристигнатата пријава на 
Јавниот повик,
 - износ на надоместокот за барателот и 
износ на персоналниот данок на доход.

Член 10
 Исплатата на одобрените средства ќе се 
врши сукцесивно,  според извештајот   на 
Комисијата формирана од Градоначалникот кој 
ќе биде објавен на веб страната на општината. 
Комисијата ќе биде составена од три члена, од 
редот на членови на Советот и општинска 
администрација.
 Градоначалникот на Општина Велес  на 
предлог  на  Комиси јата  носи  решение за 
одобрување на барањето и исплата во рок од 30 
дена од денот на завршување на Јавниот повик 
за барателите кои ги исполниле условите од овој 
Јавен повик.
 Комисијата ги известува барателите во 
рок од 7 дена од денот на поднесување на 
барањето доколку немаат уредна и комплетна 
документација и им ја враќа истата во

прилог на известувањето. 
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 Градоначалникот на Општина Велес  на 

предлог  на  Комиси јата  носи  решение  за 

одбивање на барањето во рок од 20 дена од 

денот на завршување на Јавниот повик за 

барателите кои не ги исполниле условите од овој 

Јавен повик.
 Комисијата има должност да ја провери и 
употребата на енергетски грејни тела, односно 
дека барателот е директно и корисник на истото 
тело.

Член 11
 Овој Правилник влегува во сила осмиот 
ден ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.

Број 25-3542/6
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Коциќ с.р

Бр.216
 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 

Годишен извештај  за работата на ООУ 
„Блаже Конески“ Велес                 за 

учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес за учебната 2018/2019 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/6
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 
од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај

за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес 
за учебната 2018/2019 година

 1.Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес за учебната 2018/2019 година.

 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 25-3542/7
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.217
 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 

Годишен извештај
за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 

Велес за учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил 
и Методиј“ Велес за учебната 2018/2019 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/7
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р
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 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 

од Законот за основното образование („Сл. 

весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 

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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај

за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Велес за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2018/2019 
година.

 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  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 25-3542/8
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.218
 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 

Годишен извештај за работата на ООУ 
„Васил Главинов“ Велес за учебната 

2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „Васил 
Главинов“ Велес за учебната 2018/2019 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/8
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 
од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај

за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес 
за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „Васил 
Главинов“ Велес за учебната 2018/2019 година.

 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 25-3542/9
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.219

 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 

Годишен извештај за работата на ООУ 
„Стојан Бурчевски Буридан“

с. Иванковци во учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“с. Иванковци во учебната 
2018/2019 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
16.09.2019 година.

Број 08-3570/9
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р
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 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 
од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај

за работата на ООУ „Стојан Бурчевски 
Буридан“с. Иванковци 

за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“с. Иванковци за учебната 
2018/2019 година.

 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  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 25-3542/10
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.220
 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 

Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко 
Жинзифов“ с. Долно Оризари за учебната 

2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко 
Жинзифов“ с.  Долно Оризари за учебната 
2018/2019 година, што Советот на Општина 

Велес го донесе на седницата одржана на 
16.09.2019 година.

Број 08-3570/10
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 
2 од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, 
точка 7 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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај

за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. 
Долно Оризари за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „Рајко 
Жинзифов“ с.  Долно Оризари за учебната 
2018/2019 година

 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 25-3542/11
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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Бр.221
 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 

Годишен извештај за работата на ООУ 
„Благој Кирков“ Велес 

за учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „Благој 
Кирков“ Велес за учебната 2018/2019 година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/11
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 
од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

работата на ООУ „Благој Кирков“ Велес за 
учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „Благој 
Кирков“ Велес за учебната 2018/2019 година

 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  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 25-3542/12
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.222
 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 

Годишен извештај за работата на ООУ „ЈХК-
Џинот“ Велес за учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООУ „ЈХК-
Џинот“ Велес за учебната 2018/2019 година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/12
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 
од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за не усвојување на Годишен извештај за 

работата на ООУ „ЈХК-Џинот“ Велес за 
учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес не го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ „ЈХК-
Џинот“ Велес за учебната 2018/2019 година

 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 25-3542/13
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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Бр.223
 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 
Годишен извештај за работата на ООМУ 

„Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2018/2019 
година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ООМУ „Стефан 
Гајдов“ Велес за учебната 2018/2019 година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/13
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2 
од Законот за основното образование („Сл. 
весник на РМ“ бр. 161/19),  член 36, став 1, точка 7 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за 
учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООМУ 
„Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2018/2019 
година.

 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  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 25-3542/14
17.09.2019 година
Велес

                        
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.224
 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 не усвојување 

Годишен извештај за работата на ССОУ 
„Коле Неделковски“ Велес 

во учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за не усвојување  
Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес во учебната 2018/2019 
година, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/14
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 89 а, став 1, алинеа 2 
од Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
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),  член 36, 
став  1 ,  точк а  7  од  Зак онот  за  л ок алната 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за не усвојување на Годишен извештај за 

работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес 
за учебната 2018/2019 година 

 1. Советот на Општина Велес не го усвои 
Годишниот извештај за работата на ССОУ „Коле 
Неделковски“  Велес за учебната 2018/2019 
година.
 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 25-3542/15
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р
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Бр.225
 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 

Годишен извештај за работата на СОУ 
„Гимназија Кочо Рацин“ Велес
 за учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на СОУ „Гимназија 
Кочо Рацин“ Велес за учебната 2018/2019 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/15
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 89 а, став 1, алинеа 2 
од Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
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),  член 36, 
став  1 ,  точк а  7  од  Зак онот  за  л ок алната 
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), 
Советот на Општина  Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

работата на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ 
Велес за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај  за работата  на СОУ 
„Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 
2018/2019 година.

 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 25-3542/16
17.09.2019 година
Велес

                        
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.226
 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 

Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче 
Тесличков“ Велес за учебната 2018/2019 

година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче 
Тесличков“ Велес за учебната 2018/2019 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/16
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 89 а, став 1, алинеа 2 
од Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 
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),  член 36, 
став  1 ,  точк а  7  од  Зак онот  за  л ок алната 
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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за 
учебната 2018/2019 година
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 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работата на ОСУ „Јовче 
Тесличков“ Велес за учебната 2018/2019 година.
 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  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 25-3542/17
17.09.2019 година
Велес

                        
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.227
 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 

Годишен извештај за работата на ССОУ 
„Димитрија Чуповски“ Велес 
за учебната 2018/2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен  извешта ј  за  работата  на  ССОУ 
„Димитрија  Чуповски“  Велес за учебната 
2018/2019 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
16.09.2019 година.

Број 08-3570/17
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 89 а, став 1, алинеа 2 

од Законот за средното образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 

24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 

67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 

92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 

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),  член 36, 

став  1 ,  точк а  7  од  Зак онот  за  л ок алната 

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), 

 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ 
Велес за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај  за работата на ССОУ 
„Димитрија Чуповски“ Велес  за учебната 
2018/2019 година во учебната 2018/2019 година.

 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 25-3542/18
17.09.2019 година
Велес

                         
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.228
 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 

Годишен извештај за работата на 
општинскиот ученички дом „Лазар 

Лазаревски“ Велес за учебната 2018/2019 
година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишен извештај за работата на општинскиот 
ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес за 
учебната 2018/2019 година, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата одржана 
на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/18
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р
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 Врз основа на член 60, став 1, алинеа 2 од 

Законот за ученичкиот стандард („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 

117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 

64/18 и 20/19),  член 36, став 1, точка 7 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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

работата на општинскиот ученички дом 
„Лазар Лазаревски“ Велес 

за учебната 2018/2019 година

 1. Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за работа на општинскиот 
ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес за 
учебната 2018/2019 година.

 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  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 25-3542/19
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.229
 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 

Годишна програма  за работата на ОУД 
„Лазар Лазаревски“ Велес

за учебната 2019/2020 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување  
Годишна програма за работата на ОУД „Лазар 
Лазаревски“ Велес за учебната 2019/2020 година, 
што 

Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/19
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 60, став 1, алинеа 2 од 
Законот за ученичкиот стандард („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 
117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 
64/18 и 20/19),  член 36, став 1, точка 7 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), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишна програма за 

работата  на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес 
за учебната 2019/2020 година

 1. Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ОУД „Лазар 
Лазаревски“ Велес за учебната 2019/2020 
година.

 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 25-3542/20
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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Бр.230
 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 2020 година на  

Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

 Се об јавува Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување за 
2020 година на  Локална библиотека „Гоце 
Делчев“ Велес, што Советот на Општина Велес го 
донесе на седницата одржана на 16.09.2019 
година.

Број 08-3570/20
18.09.2019 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 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес" бр. 12/06,13/09, 18/10 и 15/14), 
а во согласност со член 20-б став 2, од Законот 
за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на 
Р.М“ број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 143/19)
 Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

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

вработување за 2020 година на  Локална 
библиотека „Гоце Делчев“ Велес

 1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2020 година 
на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес со 
бр. 04-136 од 27.08.2019 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 25-3542/21
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Kоциќ с.р

Бр.231

 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 Годишен план за вработување 
за 2020 година на ЈКП „Дервен“ Велес

 Се објавува Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување 
за 2020 година на  ЈКП „Дервен“ Велес, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/21
18.09.2019 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 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес" 
бр. 12/06,13/09, 18/10 и 15/14), а во согласност со 
член 20-б став 2, од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Сл.весник на Р.М“ број 27/14, 
199/14, 27/16, 35/18 и 143/19)
 Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

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

вработување за 2020 година на ЈКП 
„Дервен“ Велес

 1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2020 година 
на ЈКП „Дервен“ Велес со бр. 01-1740/1 од 
21.08.2019 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 25-3542/22
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Kоциќ с.р
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Бр.232
 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 утврдување на 
висината на вредноста на бодот за 

пресметување на платите за 2019 на ЈПССО 
„Парк-Спорт“ Велес

 Се об јавува Решението за давање 
согласност на Одлука за утврдување на висината 
на вредноста на бодот за пресметување на 
платите за 2019 на ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/22
18.09.2019 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 11, став 1, точка 6 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/163, 64/18 и 
35/19), 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 и 06/19), 
 Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

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

утврдување на висината на вредноста 
на бодот за пресметување на платите за 2019 

на ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес

 1. Со ова Решение се дава согласност на 
Одлук ата  за  утврдување на  висината  на 
вредноста на бодот за пресметување на платите 
за 2019 на ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес, со бр. 03-
102/4  од 15.05.2019 година,  донесена од 
Управниот одбор на ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес.

 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 25-3542/23
17.09.2019 година
Велес

             
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.233
 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 именување 
членови на Управен одбор во  Општинска 
образовна установа „Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење“ Велес  

 Се објавува Решение за именување 
членови на Управен одбор во  Општинска 
образовна установа „Отворен граѓански 
универзитет за доживотно учење“ Велес, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/23
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 05/02) член 6 став 2 од Законот за 
отворените граѓански универзитети за доживотно 
у ч е њ е  ( „ С л у ж бе н  ве с н и к  н а  Ре п у бл и к а 
Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 
64/18) 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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за именување претставници на Општина 
Велес за членови во Управен одбор на 

Општинска образовна установа 
„Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење“
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1.За членови на Управниот одбор на 
Општинска образовна установа „Отворен 
граѓански универзитет за доживотно 
учење“, претставници од Општина Велес, 
се именуваат:

· Илчо Стојановски и 
· Трајче Миланов.

2 . М а н д ат от  н а  ч л е н о в и т е  к о и  с е 
именуваат  е пет години и може уште 
еднаш повторно да бидат именувани.

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

Број 25-3542/24
17.09.2019 година
Велес

                         
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.234
 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 разрешување и 
именување член и претседател на комисија 

за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животната средина

 Се објавува Решението за разрешување 
и именување член и претседател на комисија за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
16.09.2019 година.

Број 08-3570/24
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 32, точка 2 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на 
Општина Велес („Службен 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 на ден 16.09.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување Претседател и 
член на Комисија за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина

 1 .Од  Претседател  на  Комиси ја  за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина се разрешува: 
 -Ненад Коциќ

 2 .За  Претседател  на  Комиси ја  за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина се именува:
 -Петре Саздов

 3.За член на на Комисија за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животната 
средина се именува:
 -Душко Петров

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

Број 25-3542/25
17.09.2019 година
Велес

             
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Kоциќ с.р
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Бр.235
 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 разрешување и 

именување член на Комисијата за 
финансирање, Буџет и локален економски 

развој

 Се објавува Решението за разрешување 
и  и м е н у в а њ е  ч л е н  н а  К о м и с и ј а т а  з а 
финансирање, Буџет и локален економски 
развој, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/25
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 32, точка 2 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на 
Општина Велес („Службен 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 на ден 16.09.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување член на 

Комисија за финансирање, 
Буџет и локален економски развој

 1.Од член на Комисија за финансирање, 
Буџет и локален економски развој се разрешува: 
-Ненад Коциќ

 2.За член  на Комисија за финансирање, 
Буџет и локален економски развој се именува:
- Душко Петров

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

Број 25-3542/26
17.09.2019 година
Велес

Претседател
 на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р

Бр.236
 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 разрешување и 

именување претседател на комисијата за 
изготвување програма на СОВ

 Се објавува Решението за разрешување 
и именување претседател на комисијата за 
изготвување програма на СОВ, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата одржана 
на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/26
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 32, точка 2 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на 
Општина Велес („Службен 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 на ден 16.09.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување Претседател на Комисија за 

изготвување на Програма на СОВ

 1 .Од  Претседател  на  Комиси ја  за 
изготвување на Програма на СОВ се разрешува: 
 -Душко Петров

 2.За Претседател на Комисијата за 
изготвување на Програма на СОВ се именува: 
 -Ненад Коциќ
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 3 . О в а  Ре ш е н и е  в л е г у в а  в о  с и л а 

наредниот ден од денот на објавување во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3542/27
17.09.2019 година
Велес

             
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.237
 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 разрешување и 
именување претставници на Општина Велес 
за членови во ССОУ „Димитрија Чуповски“ 

Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
и именување претставници на Општина Велес за 
членови во ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/27
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен  
весник на РМ“ бр.5/02) , член 88 од Законот за 
средното образование („Сл.весник на РМ" бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 113/2005, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
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) и член 45, став 1 од Статутот на  Општина 
Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09, 18/10 и 15/14)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  и именување на 
претставници на Општина Велес 

за членови на Училишен одбор на 
ССОУ  „Димитрија Чуповски“ Велес

 1.Ирена Арсова, Мирјана Пановска, 
п р е т с т а в н и ц и  н а  О п ш т и н а  В е л е с ,  с е 
разрешуваат од должност член на Училишен 
одбор на ССОУ „Димитрија Чуповски“  Велес. 
 2.За членови на Училишен одбор на 
С СОУ  „ Д и м и т р и ј а  Ч у п о вс к и “   В ел е с ,  з а 
претставници од Општина Велес се именуваат:

 Ристе Штипјанов и
 Весна Џајкова.

 3 .  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 25-3542/28
17.09.2019 година
Велес

             
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.238
 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 разрешување 
претставник  на Општина Велес за член на 

училишен одбор во ООУ „Св Кирил и 
Методиј“ Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
училишен одбор во ООУ „Св Кирил и Методиј“ 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/28
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 106, став 2 од Законот 
за основното образование („Сл.весник на РСМ“ 
бр.  161)  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 на 16.09.2019 година, донесе
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  претставник на Општина 
Велес  за член на училишен одбор во ООУ 

„Св. Кирил и Методиј“ Велес

 1.Загорка Трајкова претставник на 
Општина Велес, се разрешува од должност член 
на училишен одбор во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Велес. 

 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 25-3542/29
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.239
 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 разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор  во ООУ „Блаже Конески“ 

Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООУ „Блаже Конески“ Велес, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/29
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 106, став 2 од Законот 
за основното образование („Сл.весник на РСМ“ 
бр. 161) 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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  претставник на Општина 

Велес  за член на Училишен одбор
во ООУ „Блаже Конески“ Велес

 1.Весна Џајкова претставник на Општина 
Велес, се разрешува од должност  член на 
Училишен одбор во .ООУ „Блаже Конески“ Велес

 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 25-3542/30
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р

Бр.240

 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 разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 

Училишен одбор во ООМУ „Стефан Гајдов“ 
Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООМУ „Стефан Гајдов“ 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/30
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р
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 Врз основа на член 106, став 2 од Законот 

за основното образование („Сл.весник на РСМ“ 

бр. 161) 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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  претставник на Општина 

Велес  за член на Училишен одбор во ООМУ 
„Стефан Гајдов“ Велес

1. Вера Коцева претставник на 
Општина Велес, се разрешува од должност  член 
на Училишен одбор во ООМУ „Стефан Гајдов“ 
Велес. 

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

Број 25-3542/31
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.241
 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 разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООУ„Рајко Жинзифов“ 

Долно Оризари

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООУ „Рајко Жинзифов“ 
Долно Оризари, што Советот на Општина Велес 
го донесе на седницата одржана на 16.09.2019 
година.

Број 08-3570/31
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 106, став 2 од Законот 
за основното образование („Сл.весник на РСМ“ 
бр.  161)  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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  претставник на Општина 

Велес  за член на Училишен одбор во 
ООУ„Рајко Жинзифов“ Долно Оризари

 1.Роберто Шакиров претставник на 
Општина Велес, се разрешува од должност  член 
на Училишен одбор во ООУ„Рајко Жинзифов“ 
Долно Оризари. 

 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 25-3542/32
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.242
 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 разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 

Училишен одбор во  ООУ „Стојан Бурчевски 
Буридан“ с. Иванковци

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООУ „Стојан Бурчевски 
Буридан“ с. Иванковци, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
16.09.2019 година.

Број 08-3570/32
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р
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 Врз основа на член 106, став 2 од Законот 

за основното образование („Сл.весник на РСМ“ 

бр. 161) 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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  претставник на Општина 

Велес  за член на Училишен одбор во 
ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. 

Иванковци

 1.Мартин Бојковски претставник на 
Општина Велес, се разрешува од должност  член 
на Училишен одбор во ООУ „Стојан Бурчевски 
Буридан“ с. Иванковци. 

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

Број 25-3542/33
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.243
 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 разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 

Училишен одбор во ООУ „Васил Главинов“ 
Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООУ „Васил Главинов“ 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/33
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 106, став 2 од Законот 
за основното образование („Сл.весник на РСМ“ 
бр.  161)  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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  претставник на Општина 

Велес за член на Училишен одбор 
во ООУ „Васил Главинов“ Велес

1.Зорица Попова Илиева претставник на 
Општина Велес, се разрешува од должност  член 
на Училишен одбор во ООУ „Васил Главинов“ 
Велес. 

 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 25-3542/34
17.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.244
 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 именување на 
преставник  на Општина Велес за член на 

Училишен одбор во ООУ „Панко Брашнаров“ 
Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на 
Училишен одбор во ООУ „Панко Брашнаров“ 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/34
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р
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 Врз основа на член 106, став 2 и 5 од 

Законот за основното образование („Сл.весник 

на РСМ“ бр. 161) 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 на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за именување  претставник на Општина 

Велес за член на Училишен одбор 
во ООУ „Панко Брашнаров“ Велес

1.За претставник на Општина Велес за 
член  на  Училишен одбор  во  ООУ „Панко 
Брашнаров“ Велес се именува :
 -Цветанка Атанасова 

 2.Мандатот на членот кој се именува  е 
три години.

3 .  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 25-3542/35
17.09.2019 година
Велес

               
Претседател

на Советот на Општина Велес,
 Ненад Kоциќ с.р

Бр.245
 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 поништување 
на Решение со број 25-3299/27 од 29.08.2019 
година донесено од СОВ на 39-та седница

 Се објавува Решението за поништување 
на Решение со број 25-3299/27 од 29.08.2019 
година донесено од СОВ на 39-та седница, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 16.09.2019 година.

Број 08-3570/35
18.09.2019 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 45, став 1, од Статутот на 
Општина Велес (“Сл. гласник на Општина Велес” 
бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19) и член 
145 од Деловникот на Општина Велес (“Сл. 
гласник на Општина Велес” бр.12/06, 03/09 и 
18/10)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 16.09.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е 
за поништување на Решение со број 25-
3299/27 од 29.08.2019година донесено од 

СОВ на 39-та седница

 1 .  С е  п о н и ш т у в а  Р е ш е н и е т о  з а 
разрешување и именување на претставник на 
Општина Велес за член на Управен одбор во 
Локалната Установа „Народен музеј “ Велес 
објавено во („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.14/19), кое СОВ го донесе на 39-та 
седница  со бр. 25-3299/27.

 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 објавување во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3542/36
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Kоциќ с.р

Бр.246
 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 разрешување  

и именување претставник на Општина Велес 
за член на Управен одбор во Локалната 

Установа „Народен музеј “  Велес

 Се објавува Решението за разрешување  
и именување претставник на Општина Велес за 
член на Управен одбор во Локалната Установа 
„Народен музеј “ Велес, што Советот на Општина 
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Велес го донесе на седницата одржана на 

16.09.2019 година.

Број 08-3570/36 
18.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 12 од Законот за 
музеите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 
88/15, 152/15 и 39/16) 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 и 06/19)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 16.09.2019 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување  и именување на 
претставник на Општина Велес 

за член на Управен одбор во Локалната 
Установа „Народен музеј “  Велес

 1 .Марин Клифов  се разрешува од 
должност член на Управен одбор во Локалната 
Установа „Народен музеј “ Велес. 

 2.За член на Управен одбор на Локалната 
Установа „Народен музеј“  Велес, претставник од 
Општина Велес се именува:

·Анита Василкова Мидоска

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

 Број 25-3542/37
17.09.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

Ненад Kоциќ с.р

Бр.247
 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 Заклучоци по разгледана 
Информација за состојбата со настанатите 
пожари кои ja зафатија Општина Велес и 

околните места

 С е  о б ј а в у в а a т  З а к л у ч о ц и т е  п о 
разгледана Информација за состојбата со 
настанатите пожари кои ja зафатија Општина 
Велес и  околните места,  што Советот  на 
Општина Велес ги донесе на втората вонредна 
седницата одржана на 02.03.2019 година.

Број 08-3353/1
04.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и 
член  43 став 2 од  Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М 05/02) 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 втората 
вонредна седницата одржана на 02.09.2019 
година донесе 

Заклучоци 
по разгледана Информација

за состојбата со настанатите пожари кои ja 
зафатија Општина Велес и околните места

 1.Потребно е доопремување на ТППЕ 
Велес . Се задолжува општина Велес да изврши 
набавка на:
- 30 кожни ракавици за пожар во урбана 
средина
- 30 кожни ракавици за шумски пожар
- 30 чизми за шумски пожар
- 30 фенери
- 1 радиостаница со батерии
- 50 мешини за вода за шумски пожар
- 50 челични метли за гаснење пожар
- 2 дувалки за гаснење шумски пожар
- 30 комбилизони со доолги ракави
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 1.Советот  бара од Шумската полиција да 

врши засилен надзор на терен и согласно законот 

да спречи движење на цивили во опожарените, 

како и неопожарените делови на Велес. 

 2 . П р и ј а ве н и те  д о б р о вол ц и  д а  с е 
евидентираат во ТППЕ Велес и со соодветни 
обележја да се пуштаат на терен, со најмалку 
еден шумар, пожарникар или преставник на 
месното население

 3.Советот бара од СВР Велес да го 
контролира влезот цивили и ловци  во 
населените места кои гравидираат кон 
шумските појаси, и да врши легитимирање на 
лицата.

 4.Штабот за заштита и спасување  да 
в р ш и  р е д о в н а  к о о р д и н а ц и ј а  п о м е ѓ у  
институциите вклучени во гаснењето на пожарот, 
како и со надлежните државни институции. 

 5.Да се побара од СВР Велес, да собере 
информации за причините за настанување на 
пожарите, известување дали до оваа институција 
има поднесено пријави за најава за пожар или се 
констатирани намерни подметнување на пожари.

 6.Советот бара доследно спроведување 
на Планот за заштита и спасување при кризни 
состојби донесен од Советот на Општина Велес и 
подобрување на меѓусебната координација. 
Н а в р е м е н о  р е а г и р а њ е  н а  н а д л е ж н и т е 
и н с т и т у ц и и  з а  д о б и в а њ е  н а  п о м о ш  о д 
воздух(хеликоптери и авиони) за поголема 
ефикасност и намалување на штетите од пожари.

 7.Апел до Ловните друштва во овој 
временски период (период на постоење на 
високи температури) да не се врши ловење  и 
движење во шумските предели.

Број 25-3338/1
03.09.2019 година 
Велес

                                                                                      
Претседател

на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р



З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за формирање 
Локален Совет за превенција

О Д Л У К А за формирање Локален Совет за превенција

З А К Л У Ч О Кза објавување на Oдлука за формирање 
oпштински Совет за социјална заштита

О Д Л У К А за формирање на општински Совет за социјална 

заштита

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

за одржлива урбана мобилност (ПОУМ) за Велес 2019-2030

 З А К Л У Ч О Кза усвојување План за одржлива урбана 

мобилност  (ПОУМ) за Велес 2019-2030

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

максимален износ за доделување  на поединечна субвенција 

на граѓани за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 

2019 година

ОДЛУКА за определување на максимален износ за 

доделување на поединечна субвенција на граѓани за набавка 

на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

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

Правилник за начинот на користење на финансиските 

средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање 

на граѓани од подрачјето на Општина Велес кои набавиле 

енерегетско ефикасни грејни тела

З А К Л У Ч О К за усвојување Правилник за начинот на 

користење на финансиските средства од Буџетот на 

Општина Велес за субвенционирање на граѓани од 

подрачјето на Општина Велес кои набавиле енерегетско 

ефикасни грејни тела

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

Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес 
за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за 
работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес  за учебната 
2018/2019 година
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Велес за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ 
Велес за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски 
Буридан“ с. Иванковци во учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци за учебната 
2018/2019 година

З А К Л У Ч О Кза објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. 
Долно Оризари за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 

на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Долно Оризари за учебната 

2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООУ „Благој Кирков“ Велес 
за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на ООУ „Благој Кирков“ Велес за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООУ „ЈХК-Џинот“ Велес за 
учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за 
работата на ООУ „ЈХК-Џинот“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ 
Велес за учебната 2018/2019 година
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З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 

на  ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2018/2019 

година

З А К Л У Ч О Кза објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ 
Велес во учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за 
работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес за учебната 
2018/2019 година 

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на СОУ „Гимназија Кочо 
Рацин“ Велес  за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата 
на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О Кза објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на ССОУ „Димитрија 
Чуповски“ Велес за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О Кза усвојување на Годишен извештај за работата 
на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес за учебната 2018/2019 
година 

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишен извештај за работата на општинскиот ученички 
дом „Лазар Лазаревски“ Велес за учебната 2018/2019 
година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за 
работата на општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ 
Велес за учебната 2018/2019 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Годишна програма за работата на ОУД „Лазар Лазаревски“ 
Велес за учебната 2019/2020 година

З А К Л У Ч О Кза усвојување на Годишна програма за работата
 на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за учебната 2019/2020 
година
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З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за давање 

согласност на Годишниот план за вработување за 2020 

година на  Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

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

вработување за 2020 година на  Локална библиотека „Гоце 

Делчев“ Велес

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

согласност на Годишен план за вработување за 2020 година 

на ЈКП „Дервен“ Велес

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

вработување за 2020 година на ЈКП „Дервен“ Велес

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

согласност на Одлука за утврдување на висината на 

вредноста на бодот за пресметување на платите за 2019 на 

ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес

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

на висината на вредноста на бодот за пресметување на 

платите за 2019 на ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес

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

членови на Управен одбор во  Општинска образовна 

установа „Отворен граѓански универзитет за доживотно 

учење“ Велес  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за именување претставници на Општина 

Велес за членови во Управен одбор на Општинска образовна 

установа „Отворен граѓански универзитет за доживотно 

учење“

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување и 

именување член и претседател на комисија за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животната средина

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување Претседател и  

член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за разрешување и 

именување член на Комисијата за финансирање, Буџет и 

локален економски развој
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Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување член на 
Комисија за финансирање, Буџет и локален економски 
развој

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување и 

именување претседател на комисијата за изготвување 

програма на СОВ

Р Е Ш Е Н И Е за именување Претседател на Комисија за 

изготвување на Програма на СОВ

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување и 

именување претставници на Општина Велес за членови во 

ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  и именување на 

претставници на Општина Велес за членови на Училишен 

одбор на ССОУ  „Димитрија Чуповски“ Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за разрешување 

претставник на Општина Велес за член на училишен одбор во 

ООУ „Св Кирил и Методиј“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  претставник на Општина 

Велес  за член на училишен одбор во ООУ „Св. Кирил и 

Методиј“ Велес

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

претставник  на Општина Велес за член на Училишен одбор 

во ООУ „Блаже Конески“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  претставник на Општина 

Велес за член на Училишен одбор во ООУ „Блаже Конески“ 

Велес

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

претставник на Општина Велес за член на Училишен одбор 

во ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  претставник на Општина 

Велес  за член на Училишен одбор во ООМУ „Стефан Гајдов“ 

Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на Училишен одбор 
во  ООУ„Рајко Жинзифов“ Долно Оризари

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  претставник на Општина 
Велес  за член на Училишен одбор во ООУ„Рајко 
Жинзифов“ Долно Оризари

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на Училишен одбор 
во   ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. Иванковци

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Еза разрешување  претставник на Општина 
Велес  за член на Училишен одбор во ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“ с. Иванковци

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување 
претставник на Општина Велес за член на Училишен одбор 
во ООУ „Васил Главинов“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  претставник на Општина 
Велес за член на Училишен одбор во ООУ „Васил Главинов“ 
Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за именување на 
преставник на Општина Велес за член на Училишен одбор во 
ООУ „Панко Брашнаров“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за именување  претставник на Општина 
Велес за член на Училишен одбор во ООУ „Панко 
Брашнаров“ Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Решение за поништување на 
Решение со број 27 од 29.08.2019 година донесено од 25-3299/
СОВ на 39-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за поништување на Решение со број 25-
3299/27 од 29.08.2019година донесено од СОВ на 39-та 
седница

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за разрешување  и 
именување претставник на Општина Велес за член на 
Управен одбор во Локалната Установа „Народен музеј “  
Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Еза разрешување  и именување на 
претставник на Општина Велес за член на Управен одбор во 
Локалната Установа „Народен музеј “  Велес

З А К Л У Ч О Кза објавување на Заклучоци по разгледана 
Информација за состојбата со настанатите пожари кои  ja
зафатија Општина Велес и околните места

Заклучоци по разгледана Информација за состојбата со 
настанатите пожари кои  зафатија Општина Велес и ja
околните места
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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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