
 

СЛУЖБЕН�ГЛАСНИК  НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

Број 16 година �LV

23 септември 2019 година 

Бр.248
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 Oдлука за дислокација на 

спомен-бистите на Благој Кирков и 
Јордан Хаџи Константинов – Џинот

Се објавува Одлуката за дислокација на 

спомен-бистите на Благој Кирков и Јордан Хаџи 

Константинов – Џинот, што Советот на Општина 

Велес ја донесе на седницата одржана на 

19.09.2019 година.

Број 08-3620/1
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 18 од Законот на 

меморијални споменици и спомен обележја („Сл. 

Весник на РМ“ бр.66/04, 89/08 и 152/15) 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 и 06/19), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 19.09.2019 година, донесе

              
О Д Л У К А

за  дислокација на спомен-бистите на
Благој Кирков и Јордан Хаџи 
Константинов – Џинот 

Член 1
Со оваа Одлука се врши дислокација на 

следните спомен бисти: Благој Кирков, и Јордан 

Хаџи Константинов – Џинот (во понатамошниот 
текст -бистата).

Член 2
· Бистата на Благој Кирков од дворот на 

објект на КП бр.5263, се дислоцира во 
Младинскиот парк.

· Бистата на Јордан Хаџи Константинов – 
Џинот од дворот на објект на КП бр. 5263 
се дислоцира во Младинскиот парк.

Член 3
Дислокацијата на бистите ќе се изврши 

по претходно дадено позитивно мислење од 
Одборот за подигање на спомен обележја во 
Општина Велес.

Составен дел на оваа Одлука се 
микролокации од постојното место и новата 
локација на бистите.

Член 4
Бистата на Благој Кирков со постојната 

големина и постаментот  ќе се постави на новата 
локација утврдена во член 2 на оваа Одлука.

Бистата на Јордан Хаџи Константинов – 
Џинот со постојната големина и постаментот  ќе 
се постави на новата локација утврдена во член 2 
на оваа Одлука.

Член 5
Новата локација на бистите ќе се уреди 

со цел да се овозможи непречен пристап до нив 
за оддавање почит и изведување пригодни 
свечености.

Чувањето, одржувањето и заштитата на 
бистите, понатаму е во надлежност на 
Општината.

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

 Број 25-3600/2
 20.09.2019 година
 Велес

 Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р



Бр.249
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 Oдлука за  дислокација на 

спомен-бистата  на Панко Брашнаров

Се објавува Одлуката за дислокација на спомен-
бистата на Панко Брашнаров, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/2
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 18 од Законот на 

меморијални споменици и спомен обележја 

(„Сл. Весник на РМ“ бр.66/04, 89/08 и 152/15) 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 и 06/19), 
 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 ден 19.09.2019   година, 
донесе

              
О Д Л У К А

за  дислокација на спомен-бистата  на
Панко Брашнаров 

Член 1
Со оваа Одлука се врши дислокација на 

спомен бистата на Панко Брашнаров(во 
понатамошниот текст-бистата).

Член 2
· Спомен бистата на Панко Брашнаров од 
дворот пред општинската зграда, се дислоцира 
во дворот на училишната зграда на ООУ „Панко 
Брашнаров“ Велес. 

Член 3
Дислокацијата на бистата се врши со 

претходно дадено позитивно мислење од 
Одборот за подигање на спомен обележја во 
Општина Велес.

С о с т а в е н  д ел  н а  о в а а  Од л у к а  е 
микролокацијата од постојното место и новата 
локација на спомен бистата.

Член 4
Спомен-бистата на Панко Брашнаров 

со постојанат големина и постаментот  ќе се 
постави на новата локација утврдена во член 2 
на оваа Одлука.

Член 5
Новата локација на бистата ќе се уреди 

со цел да се овозможи непречен пристап до неа 
за оддавање почит и изведување пригодни 
свечености.

Чувањето, одржувањето и заштитата на 
бис тата ,  по н ата м у  е  во  н а длежн о с т  н а 
Општината.

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

 Број 25-3600/3
 20.09.2019 година
 Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.250
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 Oдлука за  утврдување 

локација за поставување на скулптури 
од меѓународна скулпторска колонија 

Велес 2019 година

Се објавува Одлуката за утврдување 

локација за поставување на скулптури од 

меѓународна скулпторска колонија Велес 2019 

година, што Советот на Општина Велес ја 

донесе на седницата одржана на 19.09.2019 

година.

Број 08-3620/3
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

23  септември     2019       лужбен гласник на Општина Велес_                           Бр.16  стр. 1474



 Врз основа на член 18 од Законот на 

меморијални споменици и спомен обележја („Сл. 

Весник на РМ“ бр.66/04, 89/08 и 152/15) 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 и 06/19), 
 Советот на Општина Велес на 
седницата одржана на ден 19.09.2019 година, 
донесе

О Д Л У К А

за утврдување локации за поставување на 

скулптури од меѓународна скулпторска 

колонија Велес 2019 година

Член 1

  Со оваа Oдлука се утврдуваат локации 

за поставување на скулптури изработени од 

учесниците на меѓународна скулпторска колонија 

Велес 2019 година, .

Член 2
С о г л а с н о  д а д е н о т о  м и с л е њ е  о д 

Oдделението за урбанизам со микролокации и 
позитивно мислење од Одборот за подигање на 
спомен  обележја на територија на Општина 
Велес (кој се составен дел на оваа одлука) се 
утврдуваат следниве локации:

· Скулптурата „Ангел“  изработен од 
отпадно железо  од скулптор Весела 
Стаменова да се постави на тревна 
површина во Младинскиот парк помеѓу 
Ц р к в а т а „ С в .  К и р и л  и  М ет о д и ј “  и 
СОУ.Гимназија „Кочо Рацин“. 

· Скулптурата „Балерина“ изработена од 
отпадно железо од скулпторот Павел 
Стаменов да се постави на тревна 
површина во близина на зградата на 
поранешен објект -Офицерски дом.

· С к ул п т у р ат а  „ В ел е ш к и  ге м и џ и и “ 
и з р а б от е н а  од  с к ул п т у р от  Го р а н 
Стаменков да се постави во Младинскиот 
парк на горниот дел од фонтаната покрај 
тротоарот.

· Скулптурата „Поголемо од животот“ 
изработена  од  отпадно  железо  од 
скулптор Никола Ненадиќ да се постави 
на  тревната површина во Младинскиот 
парк, пред објектот на НУ Народен театар 
ЈКХ Џинот.Театарот и Амфитеатарот.

· Скулптурата „Блажена“ изработена од 
мермер од скулптор Илко Стојановски да 
се постави во жардињерата пред објектот 
на поранешна НА-МА.

· Скулптурата „Театарска игра“ изработена 
од мермер од скулптор Горан Ѓорев да се 
постави во паркот во тревна површина 
наспроти Градскиот саат.

Член 3
Чувањето, одржувањето и заштитата на 

скулптурите, понатаму е во надлежност на 
Општината.

Член 4

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во "Службен 

гласник на Општина Велес".

 Број 25-3600/4
 20.09.2019 година
 Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.251

 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 Oдлука за присоединување 

на  Јавното претпријатие за јавни 
паркиралишта „Велес-Паркинг” Велес

 кон ЈПССО „Парк-Спорт“Велес

С е  о б ј а в у в а  О д л у к а т а  з а 

присоединување на Јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес кон 

ЈПССО „Парк-Спорт“Велес, што Советот на 

Општина Велес ја донесе на седницата одржана 

на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/4
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

23  септември     2019       лужбен гласник на Општина Велес_                           Бр.16  стр. 1475



Врз основа на член 32, 517 и 518 од 

Законот за трговските друштва ("Сл. весник на 

РМ”, бр.28/04…120/18), член 4-б и член 11 став 1 

точка 2 од Законот за јавните претпријатија 

(„Сл.весник на РМ” бр. 38/96 … 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 19.09.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за започнување на постапка за 

присоединување на Јавното претпријатие за 
јавни паркиралишта Велес-Паркинг Велес 

кон Јавното претпријатие за стопанисување 
со спортски објекти Парк-Спорт Велес

Член 1

Со оваа Одлука се започнува постапка за 

присоединување на Јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта „Велес-Паркинг“ Велес (ЈП 

што се присоединува) кон Јавното претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти „Парк-

Спорт“ Велес (ЈП што презема).

Член 2
       ЈП за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг“ 
Велес се присоединува кон ЈП за стопанисување 
со спортски објекти „Парк-Спорт“ Велес со пренос 
на целокупниот имот и обврски, а без притоа да се 
спроведе ликвидација.

Член 3

Од страна на органите на управувања на 

двете  ЈП  потребно  е  да  бидат  донесени 

соодветни одлуки и др. документација, кои 

согласно Законот за трговските друштва и 

Законот за јавните претпријатија, се потребни за 

да се изврши присоединувањето.

 Член 4

 Со донесувањето на оваа Одлука ќе се 

пристапи кон статутарна промена на ЈПССО 

„Парк -Спорт“ Велес, како ЈП што превзема, 

д о п ол н у в а њ е  н а  ш и ф р ат а  н а  д е ј н о с т  и 

организацијата на истото. При промената ЈПССО 

„Парк -Спорт“ Велес, го менува и својот назив кој 

ќе гласи:ЈП „Парк –Спорт и паркинзи“ Велес.

Сите промени ќе бидат доставени до 

Центарелен регистар  за  упис  на  јавното 

претријатие.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес". 

Број 25-3600/5
 20.09.2019 година
 Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.252
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 Заклучок за симнување на 

точка од дневен ред Oдлука за изменување 
и дополнување на Одлуката за утврдување 
потреба за поставување урбана опрема и за 
условите, начинот и постапката за издавање 
одобрение за поставување урбана опрема

Се објавува Заклучокот за симнување на 
точка од дневен ред Oдлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување 
потреба за поставување урбана опрема и за 
условите, начинот и постапката за издавање 
одобрение за поставување урбана опрема, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/5
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

23  септември     2019       лужбен гласник на Општина Велес_                           Бр.16  стр. 1476



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

Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02),  а согласно 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 19.09.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за симнување на точка од дневен ред

Oдлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување потреба за 

поставување урбана опрема и за условите, 
начинот и постапката за издавање 

одобрение за поставување урбана опрема

1.Советот на Општина Велес, ја симнува 
од дневниот ред точкатa Oдлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување 
потреба за поставување урбана опрема и за 
условите, начинот и постапката за издавање 
одобрение за поставување урбана опрема, 
поради доработка на истата.

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 објавување во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3600/6
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.253
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 Заклучок за симнување на 

точка од дневен ред Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 

стандарди за поставување на времени 
објекти и урбана опрема на подрачјето на 

Општина Велес

Се објавува Заклучокот за симнување на 
точка од дневен ред Oдлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
стандарди за поставување на времени објекти и 
урбана опрема на подрачјето на Општина Велес, 

што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/6
23.09.2019 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), а согласно 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 19.09.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за симнување на точка од дневен ред 

Oдлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на стандарди за 

поставување на времени објекти и урбана 
опрема на подрачјето на Општина Велес

 1.Советот на Општина Велес, ја симнува 
од дневниот ред точкатa Oдлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
стандарди за поставување на времени објекти и 
урбана опрема на подрачјето на Општина Велес.

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 објавување во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3600/7
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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Бр.254
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 Одлука за определување на 

имиња на улици во село Иванковци

Се објавува Одлуката за определување 
на имиња на улици во село Иванковци, што 
Советот  на  Општина  Велес  ја  донесе  на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/7
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 4, став1  и член 8 од 
Законот за определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и на други инфраструктурни 
објекти(„Сл.весник на РМ“ бр 66/04, 55/07, .
145/10, 136/11, 163/13 и 147/15), а во согласност 
со Правилникот за содржината, постапката на 
водење на електронска евиденција на имиња на 
у л и ц и ,  п л о ш т а д и ,  м о с т о в и  и  д р у г и 
инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање 
на објектите и за содржината, постапката и 
начинот на водење на електронскиот регистар 
(„Сл.весник на РМ“ бр.152/07) и Одлуката за 
именување на  улици  во  населено  место 
Иванковци („Сл.гласник на Општина Титов 
Велес“ бр. 2/95) 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 и 06/19)

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на имиња на улици во село  

Иванковци

Член 1

 Со оваа Одлука  се врши определување 

на имиња на улици во село Иванковци и тоа:

   1.Улица која започнува од средина на 

селото, десно започнува со КП бр.1863, а лево со 

КП бр.1770 па  продолжува по постојната траса, 

притоа ги опфаќа двата крака од десна страна се 

до бунарите на  селскиот водовод, се определува 

како улица „8-ми Септември “ и ги опфаќа 

куќните броеви непарни од 1 до 87 и парни од 2 до  

80.

    2.Улица која започнува од центарот на 

населеното место следејки ја  посто јната 

асвалтна улица која се протега кон излезот на 

населеното место  и  завршува кај  објектите на 

Мабуко и училишната зграда се определува како 

улица „Партизанска“, и ги опфаќа куќните 

броеви непарни од 1 до 35 и парни од 2 до 120 .     

3.Улица која почнува од средината на 

селото и оди по поројницата и се спојува со 

локалниот пат Мамутчево – Иванковци, притоа ги 

опфаќа краците од десна и лева страна, се 

определува како улица „Првомајска“ и ги опфаќа 

куќните броеви непарни од  1-111  и парни од 2-

50. 

 4.Улица која започнува од средината на 

селото кај КП бр.1686 се движи по постојната 

траса ги зафаќа краците од десна страна и 

завршува на спојот со ул.„Партизанска“ кај КП 

бр.1501 се определува како улица „Гоце Делчев“ 

и ги опфаќа куќните броеви непарни броеви од 1- 

111 и парните од 2- 10.

    5.Улица која започнува од спојот со 

„Првомајска“ кај КП бр.1885 оди по постојната 

траса во полукруг ги опфаќа постојните краци и 

завршува пак со спојот на ул.„Првомајска“ кај КП 

бр.2132/3, се определува како улица „Даме 

Груев“ и ги опфаќа куќните броеви непарни од 1 – 

47  и парни од 2 – 46.

Член 2

 По  донесувањето  на  Одлук ата  од 

Советот на Општина Велес, истата ќе биде 

доставена до Централниот регистар на РМ , за 

доделување на матичен број на определените 

улици и  вршење на упис на податоците во 

елекронскиот регистар.

Член 3

 Матичниот број што ќе го добие улицата-

инфраструктурниот објект ќе биде евидентиран и 

во електронската евиденција која што ја води 

Општината.
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Член 4

 З а  и з в р ш е н а т а  п р о м е н а  в о 

електронската евиденција, општината ќе ги 

информира граѓаните за настанатите промени 

преку средствата за јавно информирање, на 

огласната табла во општината или на веб 

страната на општината.

Член 5

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“. 

                                                                                                           
Број 25-3600/8
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.255
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 Одлука за утврдување на 

потреба за пренамена на површина со класа 
на намена  заштитно зеленило (ЗЗ) на 

гробишта (Г) во класа на намена А1 
(Домување во станбени куќи) заради 

усогласување на намената на бесправните 
објекти изградени во КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  заштитно зеленило (ЗЗ) на гробишта (Г) 
во класа на намена А1 (Домување во станбени 
куќи) заради усогласување на намената на 
бесправните објекти изградени во КО Велес, што 
Советот  на  Општина  Велес  ја  донесе  на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/8
23.09.2019 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 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 и 06/19),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 19.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за пренамена на 

површина со класа на намена  заштитно 
зеленило (ЗЗ) на гробишта (Г) во класа на 
намена А1 (Домување во станбени куќи) 

заради усогласување на намената на 
бесправните објекти изградени во КО Велес 

Член 1
 Со оваа Одлука Советот на Општина 
Велес утврдува потреба за пренамена на 
површина  с о  к ласа  на  намена  заштитно 
зеленило (ЗЗ) на гробишта (Г)  во класа на 
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните 
објекти изградени во КО Велес и тоа:

1. КП бр.9601, КП бр. 9600 и КП бр. 9593 за 
КО Велес

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

Број 25-3600/9
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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Бр.256
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 Одлука за утврдување на 

потреба за пренамена на површина со класа 
на намена Д2 (заштитно зеленило) во класа 
на намена А1 (Домување во станбени куќи) 

заради усогласување на намената на 
бесправните објекти изградени во КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за пренамена на површина со класа на 
намена Д2 (заштитно зеленило) во класа на 
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните 
објекти изградени во КО Велес, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/9
23.09.2019 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 3 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 и 06/19),
 Советот на Општина Велес на 
седницата одржана на ден 19.09.2019 година, 
донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за пренамена на 
површина со класа на намена Д2 (заштитно 

зеленило) во класа на намена 
А1 (Домување во станбени куќи) заради 

усогласување на намената на бесправните 
објекти изградени во КО Велес

Член 1
 Со оваа Одлука Советот на Општина 
Велес утврдува потреба за пренамена на 
површина со класа на намена Д2 (заштитно 
зеленило) во класа на намена А1 (Домување во 
станбени  куќи )  заради  усогласување на 
намената на бесправните објекти изградени во 
КО Велес и тоа:

 1. КП бр.1090 за КО Велес;

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

Број 25-3600/10
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.257
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 
06/19),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

Координативно тело за превземање на 
активности за ревитализација на 

опожарениот дел од локалитет Езеро 
Младост

` Се објавува Решението за формирање на 
К о о рд и н ат и в н о  тел о  з а  п р е взе м а њ е  н а 
активности за ревитализација на опожарениот 
дел од локалитет Езеро Младост, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/10
23.09.2019 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 локалната самоуправа („Сл. весник на 

РМ” бр. 5/02), член 45, став 1 од Статутот на 

Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес” 

бр. 12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19), на 

предлог на Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 19.09.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање на Координативно тело за 

превземање на активности 
за ревитализација на опожарениот дел од 

локалитет Езеро Младост

1.Советот на Општина Велес формира
К о о рд и н ат и в н о  тел о  з а  п р е взе м а њ е  н а 
активности за ревитализација на опожарениот 
д е л  о д  л о к а л и т е т  Е з е р о  М л а д о с т ,  в о 
понатамошниот текст – Координативното тело.

2.Координативното тело го сочинуваат
претставници на повеќе институции, чиј мандат 
трае до разрешување на состојбата во врска со 
настанатиот  пожар  и  ревитализаци ја  на 
опожарениот дел од локалитетот Езеро Младост.

3.За членови на Координативното тело се
именуваат:

· Аце Коцевски – Градоначалник на на
Општина Велес,

· Ненад Коциќ -Претседател на Советот на
Општина Велес,

· Миле Н а це в - ч ле н н а С о ветот н а 
Општина Велес (советничка група 
коалиција СДСМ),

· Ангел Димов - член на Советот на 
Општина Велес (советничка група 
коалиција ВМРО-ДПМНЕ),

· Љупчо Лепидовски - ТППЕ Велес,
· Љубинка Попова – директор на ЈП 

Национални шуми-Подружница ШС 
Бабуна Велес,

· Душко Ќумбев – в.д. директор на ЈКП 
Дервен Велес,

· Билјана Симовска - преставник од 
Дирекција за заштита и спасување 
Подрачно одделение Велес,

· Љубенчо Јанушев -преставник од 
Центар за управување со кризи Велес,

· Злате Јаневски, преставник од СВР 
Велес,

· Војче Димовски-ЕД Вила Зора,
· Игор Смилев –АГ Грин Пауер,
· Љупчо Вчков –здружение Акцијаш.

4.Координативното тело е должно да ја 
утврди состојбата со опожарениот дел на 
локалитетот Езеро Младост, да го разгледа 
И з в е ш т а ј о т  о д  п р о ц е н е т а т а  ш т е т а  н а 
опожарениот шумски фонд, да изготви Акциски 
план за расчистување на теренот и негово 
пошумување.

5.Акцискиот план е потребно да содржи
м е р к и  з а  р а с ч и с т у в а њ е  н а  т е р е н о т  о д 
опожарените дрва, подготовка на теренот за нови 
садници и спроведување на активности за 
пошумување на опожареното подрачје. 

6.Акцискиот план е потребно да содржи
површина за пошумување, рок на реализација, 
финансиска вредност и други содржини потребни 
за  спроведување на  конкретни  мерки  за 
реализација.

7.Координативното тело е должно да ја
организира масовната акција за пошумување на 
точно утврдените локации на кои ќе замат 
учество заинтересирани граќани, претставници 
од локални, државни и меѓународни институции.

8.За својата работа Координативното
тело е должно да го извести Советот на Општина 
Велес.

9 . 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 25-3600/11
 20.09.2019 година
 Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ненад Коциќ с.р

Бр.258
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 Заклучок за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ 

„Блаже Конески“ Велес за учебната 
2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес за учебната 2019/2020 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/11
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

23  септември     2019      лужбен гласник на Општина Велес_ Бр.16  стр. 1481



 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 19.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишна програма за работата 
на  ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 

2019/2020 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес за учебната 2019/2020 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 25-3600/12
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

 на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.259
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 Заклучок за усвојување 

годишна програма за работата на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј“ Велес 

за учебната 2019/2020 година 

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ „Св. Кирил 
и Методиј“ Велес за учебната 2019/2020 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/12
23.09.2019 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 19.09.2019 година донесе

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

работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
Велес за учебната 2019/2020 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ООУ „Св. 
Кирил и Методиј“ 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 25-3600/13
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.260
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 Заклучок за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ 

„Васил Главинов“ Велес 
за учебната 2019/2020 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ „Васил 
Главинов“ Велес за учебната 2019/2020 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/13
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

23  септември     2019       лужбен гласник на Општина Велес_                           Бр.16  стр. 1482



 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 19.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишна програма за работата 
на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 

2019/2020 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ООУ „Васил 
Главинов“ Велес за учебната 2019/2020 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 25-3600/14
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.261
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 Заклучок за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ 

„Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци 
во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“с. Иванковци во учебната 
2019/2020 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
19.09.2019 година.

Број 08-3620/14
23.09.2019 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 19.09.2019 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишна програма за 
работата на ООУ „Стојан Бурчевски 

Буридан“с. Иванковци во учебната 2019/2020 
година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“с. Иванковци во 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 25-3600/15
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.262
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 Заклучок за усвојување 

годишна програма за работата на ООУ „Рајко 
Жинзифов“ с. Долно Оризари 
за учебната 2019/2020 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ООУ „Рајко 
Жинзифов“ с.  Долно Оризари за учебната 
2019/2020 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
19.09.2019 година.

Број 08-3620/15
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

23  септември     2019       лужбен гласник на Општина Велес_                           Бр.16  стр. 1483



 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 19.09.2019 година донесе

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

на ООУ „Рајко Жинзифов“ 
с. Долно Оризари за учебната 2019/2020 

година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ООУ „Рајко 
Жинзифов“ с.  Долно Оризари за учебната 
2019/2020 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 25-3600/16
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.263
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 Заклучок за усвојување 

годишна програма  за работата на ООМУ 
„Стефан Гајдов“ Велес 

за учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ООМУ „Стефан 
Гајдов“ Велес за учебната 2019/2020 година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/16
23.09.2019 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 19.09.2019 година донесе

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

работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за 
учебната 2019/2020 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работата на ООМУ 
„Стефан Гајдов“ 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 25-3600/17
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.264
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 Заклучок за усвојување 

годишна програма за работа на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес 

во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работа на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес во учебната 2019/2020 
година, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/17
23.09.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес

Аце Коцевски с.р

23  септември     2019       лужбен гласник на Општина Велес_                           Бр.16  стр. 1484



 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 19.09.2019 година донесе

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

на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес во 
учебната 2019/2020 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работа на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес во учебната 2019/2020 
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 25-3600/18
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.265
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 Заклучок за усвојување 
годишна програма за работата на СОУ 

„Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 
2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на СОУ „Гимназија 
Кочо Рацин“ Велес за учебната 2019/2020 година, 

што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/18
23.09.2019 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 19.09.2019 година донесе

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

на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за 
учебната 2019/2020 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои 
Год и ш н ата  п р о г р а м а  з а  р а б ота  н а  СОУ 
„Гимназија Кочо Рацин“ 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 25-3600/19
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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Бр.266

 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 Заклучок за усвојување 
годишна програма за работата на ОСУ 

„Јовче Тесличков“ Велес 
во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за работата на ОСУ „Јовче 
Тесличков“ Велес во учебната 2019/2020 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 19.09.2019 година.

Број 08-3620/19
23.09.2019 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 19.09.2019 година донесе

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

на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес во учебната 
2019/2020 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната програма за работа на ОСУ „Јовче 
Тесличков“ Велес во 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 25-3600/20
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.267

 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 Заклучок за усвојување 
годишна програма за работата на ССОУ 

„Димитрија Чуповски“ Велес 
во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување 
годишна програма за  работата  на  ССОУ 
„Димитрија Чуповски“  Велес во учебната 
2019/2020 година, што Советот на Општина 
Велес го донесе на седницата одржана на 
19.09.2019 година.

Број 08-3620/20
23.09.2019 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 19.09.2019 година донесе
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З А К Л У Ч О К
за усвојување Годишна програма за работа 

на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес во 
учебната 2019/2020 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои 
Годишната  програма за  работа  на  ССОУ 
„Димитрија  Чуповски“  Велес во учебната 
2019/2020 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 25-3600/21
20.09.2019 година
Велес

                       
Претседател

на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
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З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за дислокација на 

спомен-бистите на Благој Кирков и Јордан Хаџи 

Константинов – Џинот

О Д Л У К А за  дислокација на спомен-бистите на Благој 

Кирков и Јордан Хаџи Константинов – Џинот 

З А К Л У Ч О Кза објавување Oдлука за  дислокација на 
спомен-бистата  на Панко Брашнаров

О Д Л У К А за  дислокација на спомен-бистата  на Панко 
Брашнаров 

З А К Л У Ч О Кза објавување Oдлука за  утврдување локација 
за поставување на скулптури од меѓународна скулпторска 
колонија Велес 2019 година

О Д Л У К А за утврдување локации за поставување на 

скулптури од меѓународна скулпторска колонија Велес 2019 

година

З А К Л У Ч О Кза објавување Oдлука за присоединување на  

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Велес-

Паркинг” Велес  кон ЈПССО „Парк-Спорт“Велес

ОДЛУКА за започнување на постапка за присоединување на 

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Велес-Паркинг 

Велес кон Јавното претпријатие за стопанисување со 

спортски објекти Парк-Спорт Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за симнување на точка 

од дневен ред Oдлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување потреба за поставување урбана 

опрема и за условите, начинот и постапката за издавање 

одобрение за поставување урбана опрема

З А К Л У Ч О К за симнување на точка од дневен ред
Oдлука за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување потреба за поставување урбана опрема и за 
условите, начинот и постапката за издавање одобрение за 
поставување урбана опрема

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за симнување на точка 

од дневен ред Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на 

времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина 

Велес
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З А К Л У Ч О Кза симнување на точка од дневен ред Oдлука за 

изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

стандарди за поставување на времени објекти и урбана 

опрема на подрачјето на Општина Велес

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

имиња на улици во село Иванковци

О Д Л У К Аза определување на имиња на улици во село  

Иванковци

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

потреба за пренамена на површина со класа на намена  

заштитно зеленило (ЗЗ) на гробишта (Г) во класа на намена 

А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 

намената на бесправните објекти изградени во КО Велес

О Д Л У К А за утврдување на потреба за пренамена на 

површина со класа на намена  заштитно зеленило (ЗЗ) на 

гробишта (Г) во класа на намена А1 (Домување во станбени 

куќи) заради усогласување на намената на бесправните 

објекти изградени во КО Велес 

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

потреба за пренамена на површина со класа на намена Д2 

(заштитно зеленило) во класа на намена А1 (Домување во 

станбени куќи) заради усогласување на намената на 

бесправните објекти изградени во КО Велес

О Д Л У К Аза утврдување на потреба за пренамена на 

површина со класа на намена Д2 (заштитно зеленило) во 

класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 

усогласување на намената на бесправните објекти изградени 

во КО Велес

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

Координативно тело за превземање на активности за 

ревитализација на опожарениот дел од локалитет Езеро 

Младост

Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Координативно тело за 

превземање на активности за ревитализација на 

опожарениот дел од локалитет Езеро Младост
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување годишна 

програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за 

учебната 2019/2020 година

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

на  ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2019/2020 година

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

програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за 

учебната 2019/2020 година

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

на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2019/2020 

година

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

програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за 

учебната 2019/2020 година

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

на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2019/2020 

година

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

годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски 

Буридан“с. Иванковци во учебната 2019/2020 година

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

на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“с. Иванковци во 

учебната 2019/2020 година

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

програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ с. Долно 

Оризари за учебната 2019/2020 година

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

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

2019/2020 година

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

програма  за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за 

учебната 2019/2020 година
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З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата 

на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2019/2020 

година

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

програма за работа на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес во 

учебната 2019/2020 година

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

ССОУ „Коле Неделковски“ Велес во учебната 2019/2020 

година

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

програма за работата на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес 

за учебната 2019/2020 година

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

СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес за учебната 2019/2020 

година

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

програма за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес во 

учебната 2019/2020 година

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

ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес во учебната 2019/2020 година

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

програма за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес 

во учебната 2019/2020 година

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

ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес во учебната 2019/2020 

година
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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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