
Број 310

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување Oдлука за измена на распоред 

на средствата 
на Буџетот на Општина Велес за 2022година

Се објавува Oдлуката за  измена на 
распоред на средствата на Буџетот на Општина 
Велес за 2022година, што Советот на Општина 
Велес ja донесе на седницата одржана на 
26.10.2022 година.

Број 08-4741/1	 	 	 	 	
28.10.2022 година 	 	 	 	
Велес 	 	 	 	 	 	
	 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.
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Број 311

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалнатасамоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот                                           
на Општина  Велес („Службен гласник  на 
Општина Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 
15/18,06/19и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување Одлука за давање на трајно 
користење ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација 

од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ 
(АЛМА) од Алзас, Република Франција

Се објавува Oдлуката за давање на трајно 

користење ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација од 

Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ (АЛМА) 

од Алзас, Република Франција, што Советот на 

Општина Велес ja донесе на седницата одржана 

на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/2   
28.10.2022 година   
Велес      

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

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

Законот за локалната самоуправа („Службен 

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

Статутот на Општина Велес  („Службен гласник 

на Општина Велес " бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 

15/18,  6 /19 и 08/21) ,  согласно Законот за 

користење и располагање на стварите во 

државна сопственост и со стварите во општинска 

сопственост („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 

21/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21),  

Одлуката за прифаќање на донација од 

Асоцијацијата Алзас-Македонија („Сл. гласник на 

Општина Велес“ бр. 02/21) и Одлуката за давање 

на трајно користење едукативна опрема донација 

од Асоцијацијата „АЛЗАС- МАКЕДОНИЈА“ на 

општинските основни училишта број 25-1360/6 од 

1 0 . 0 3 . 2 0 2 2  г о д и н а ,  а  п о  п р е д л о г  н а 

Градоначалникот, 

 Советот на Општина Велес  на седницата 

одржана на ден 26.10.2022година, ја донесе 

следната 

ОДЛУКА 

за давање на трајно користење 

ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација од 

Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ 

(АЛМА)

од Алзас, Република Франција 

Член 1

Со оваа одлука, Општина Велес врши 

распределба на едукативна опрема која е 

донација од давателот, асоцијацијата „Алзас-

Македонија“ (АЛМА), со седиште во Стразбур - 

Алзас, Република Франција со давање на трајно 

користење на истата на општинското  основно 

училиште „Св. Кирил и Методиј“. 

Член 2

Едукативната опрема се состои од 15 

училишни маси  и 7 анатомски столчиња.

Член 3

За  распределбата и предавањето на 

едукативната опрема  на општинското основно 

училиште Св. Кирил и Методиј“-  корисник на 

опремата ќе биде составен посебен записник, во 

кој ќе се запише бројот и состојбата на опремата 

која се дава на трајно користење.

Корисниците на опремата се должни 

истата да ја заведат во својата книговодствена 

евиденција како основни средства. 

Член 4

 Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4717/3     
27.10.2022 год
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р.
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Број 312

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа  („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес  “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува 

З А К Л У Ч О К
за објавување Oдлука за намена на простор 

од објект од  КП 4810 сопственост на 
Општина Велесза Europe house Veles

 (Европска куќа Велес)

Се објавува Oдлуката за намена на 

простор од објект од КП 4810 сопственост на 

Општина Велес за Europe house Veles (Европска 

куќа Велес), што Советот на Општина Велес ja 

донесе на седницата одржана на 26.10.2022 

година.

Број 08-4741/3      
28.10.2022 година      
Велес  

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес" бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 
1 5 / 1 8 , 6 / 1 9  и  0 8 / 2 1 ) ,  а  п о  п р е д л о г  н а 
Градоначалникот, 

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 26 10. 2022 година, донесе

О Д Л У К А
за намена на простор од објект од КП 4810 

сопственост на Општина Велес

Член 1
Со оваа Одлука, дел од просторот од 

објект на КП 4810 за КО Велес, кој се наоѓа на 
улица „8 Септември” бр. 86, евидентирани во ИЛ 
31419 за КО Велес се наменува за потребите на 
Europe house Veles (Европска куќа Велес)и тоа:

- простор од број на зграда/објект 1, 
намена на зграда В4-8, влез 4, кат ПР, број 1, 

2намена на посебен дел ДП, површина 48м ;
- простор од број на зграда/објект 1, 

намена на зграда В4-8, влез 5, кат ПР, број 1, 
2намена на посебен дел ДП, површина 43м ;

- простор од број на зграда/објект 1, 

намена на зграда В4-8, влез 6, кат ПР, број 1, 
2намена на посебен дел ДП, површина 22м ;

- простор од број на зграда/објект 1, 
намена на зграда В4-8, влез 7, кат ПР, број 1, 

2намена на посебен дел ДП, површина 39м ;
- простор од број на зграда/објект 4, 

намена на зграда В4-8, влез 1, кат ПР, број 0, 
2намена на посебен дел ДП, површина 59м ;

 За потребите на Европска куќа Велес, 
покрај утврдените површини од член 1 на оваа 
одлука ќе биде доделена и дворната површина 
која се наоѓа помеѓу зграда 1 и зграда 4 со 

2површина од 90м .

Член 2
Европска куќа функционира како центар, 

кој ги вклучува младите луѓе во различни видови 
на програмски активности и содржини поврзани 
со образование, иновации, култура,вмрежување, 
дебати и други области, притоа промовирајќи ја 
Евроспката Унија и нејзините вредности и 
принципи.

Член 3
Трошоците  за  трансформаци ја  на 

просториите на Европска куќа во Велес ќе бидат 
н а  то ва р  и с к л у ч и во  н а Д ел е га ц и ј ата  н а 
Европската Унија(вклучувајќи адаптација, 
уредување на внатрешен ентериер и друго). По 
отворањето, Европската куќа во Велес ќе 
работи(активности, персонал, комунални 
трошоци и друго)и ќе се одржува со целосна 
финансиска поддршка на Делегацијата на 
Европската Унија.

Член 4
 Со донесувањето  на  оваа  Одлук а 
престанува да важи Одлуката за утврдување на 
намена на просторија од објект од КП 4810 
сопственост на Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес“ бр.08/16).

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на донесувањето и истата ќе се 
објави во „Службен гласник на Општина Велес“. 

Број 25-4717/4     
27.10.2022 год.                                                           
Велес

Претседател 
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.
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Број 313

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

	
З А К Л У Ч О К

за објавување Oдлука за утврдување на 
потреба за донесување 

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

бесправните објекти изградени во КО 
Оризари вон град

Се објавува Oдлуката за утврдување на 

потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

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

бесправните објекти изградени во КО Оризари 

вон град, што Советот на Општина Велес ja 

донесе на седницата одржана на 26.10.2022 

година.

Број 08-4741/4	
28.10.2022 година 	
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 одПравилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација(„Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по 
предлог на Градоначалникот

	 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе

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

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

изградени во КО Оризари вон град

Член 1
	 Со оваа Одлука Советот на Општина 
Велес утврдува потреба од донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе 
се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
на катастарски парцели во опфат на  КО Оризари 
вон град со намена А1-домување во станбени 
к у ќ и ,  в о  и д н а  у р б а н и с т и ч к о  п л а н с к а 
документација и тоа:

1. КП бр.612 за КО Оризари вон 
град

	 	 	 	
Член 2

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

Број 25-4717/5     
27.10.2022год.                                                               
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.
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Број 314

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 Статуто т на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

потреба за донесување
 на урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени на КП бр. 
15796 за КО Велес

Се објавува Oдлуката за утврдување на 

потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

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

бесправните објекти изградени на КП бр. 15796 

за КО Велес, што Советот на Општина Велес ja 

донесе на седницата одржана на 26.10.2022 

година.

Број 08-4741/5      
28.10.2022 година      
Велес 

Градоначалник
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 одПравилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација(„Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по 
предлог на Градоначалникот
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе

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

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

изградени на КП бр. 15796 за КО Велес 

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

1. КП бр.15796 за КО Велес
    

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

Број 25-4717/6     
27.10.2022год.                                                               
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 315

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 

и 08/21),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува 

З А К Л У Ч О К
за објавување Oдлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко 

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

изградени во КО Иванковци

Се објавува Oдлуката за утврдување на 

потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување 

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

бесправните објекти изградени во КО Иванковци, 

што Советот на Општина Велес ja донесе на 

седницата одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/6 
28.10.2022 година  
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 одПравилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација(„Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15  
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по 
предлог на Градоначалникот
	 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе

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

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

изградени во Иванковци 

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

1. КП бр.2151/2 за КО Иванковци
	 	 	 	

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

Број 25-4717/7     
27.10.2022год.                                                               
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.
Број 316

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

потреба за пренамена на површина со класа 
на намена  индустрија (И) во класа на 

намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената на 

бесправните објекти изградени во КО Велес

Се објавува Oдлуката за утврдување на 

потреба за пренамена на површина со класа на 

намена  индустрија (И) во класа на намена А1 

( Д о м у в а њ е  в о  с т а н б е н и  к у ќ и )  з а р а д и 

усогласување на намената на бесправните 

објекти изградени во КО Велес, што Советот на 

Општина Велес ja донесе на седницата одржана 

на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/7	 	
28.10.2022 година 	
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 3 одПравилникот 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, 
217/15и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21 
), а по предлог на Градоначалникот),
	 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе

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

површина со класа на намена  индустрија (И) 
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 Индустрија (И) во 
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
з а р а д и  у с о г л а с у в а њ е  н а  н а м е н а т а  н а 
бесправните објекти изградени во КО Велес и 
тоа:
 1. КП бр.16413 за КО Велес

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

Број 25-4717/8 
27.10.2022год. 
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.
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Број 317
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на  РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина  
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К

за објавување Одлука  заутврдување на 

потреба за пренамена на 

површина со класа на намена  рекреативно 

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  рекреативно 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 26.10.2022 година.

Број 08-4741/8	
28.10.2022 година 
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ" бр. 5/02), член 2 став 3 од Правилникот за 
стандарди и вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација („Сл.весник 
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15 
и 52/16), и член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21), а по 
предлог на Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за пренамена на 
површина со класа на намена  рекреативно 
зеленилово 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 рекреативно зеленилово 
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
з а р а д и  у с о г л а с у в а њ е  н а  н а м е н а т а  н а 
бесправните објекти изградени во КО Велес и 
тоа:

	 1. КП бр.16531 за КО Велес
	

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

Број 25-4717/9     
27.10.2022год.                                                               
Велес .

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с..р

Број 318

 Врзоснованачлен 50, став 1, точка 3 

одЗаконотзалокалнатасамоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 

08/21),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

	
З А К Л У Ч О К

за објавување Заклучок за усвојување на 
Извештај за работата

 на Општинската јавна установа за деца 
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 

2021/2022година

Се објавува Заклучокот за усвојување на 

Извештај за работата на Општинската јавна 

установа за деца Детска градинка „Димче 

Мирчев“ Велес за 2021/2022година, што Советот 

на Општина Велес го донесе на седницата 

одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/9	
28.10.2022 година 
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.
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Врз основа на член 116, став 1, алинеа 2 
од Законот за заштита на децата(„Службен 
весник на Република Македонија” бр. 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36, 
став  1 ,  точк а  9  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“ 12/06, 03/09, 
18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21),

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 26.10.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
 за усвојување Извештај за работата на 

Општинската јавна установа
за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ 

Велес за 2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес го усвои 

Извештајот за работата на Општинската јавна 

установа за деца-Детска градинка  „Димче 

Мирчев“ Велес за 2021/2022 година.

 2. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

        

Број 25-4717/10        

27.10.2022 година       

В е л е с

Претседател 

на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.

Број 320

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 наОпштина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 
08/21),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

Годишна програма за работа на 
Општинската јавна установа за деца Детска 

градинка „Димче Мирчев“ Велес за 
2022/2023година

Се објавува Заклучокот за усвојување на 

Годишна програма за работа на Општинската 

јавна установа за деца Детска градинка „Димче 

Мирчев“ Велес за 2022/2023година, што Советот 

на Општина Велес го донесе на седницата 

одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/10
28.10.2022 година 
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 116, став 1, алинеа 2 
од Законот за заштита на децата(„Службен 
весник на Република Македонија” бр. 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 
146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36, 
став  1 ,  точк а  6  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“ 12/06, 03/09, 
18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21),

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 26.10.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К

 за усвојување Програма за работа на 

Општинската јавна установа

за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ 

Велесза 2022/2023 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои 

Програмата за работа на Општинската јавна 

установа за деца-Детска градинка „Димче 

Мирчев“ Велес за 2022/2023 година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Велес“.

Број 25-4717/11        

27.10.2022 година       

В е л е с

Претседател

на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.

Број 320
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот залокалната самоуправа ( „Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува	

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

усвојувањеИзвештај за реализација на 
Фестивалот на џез, ворлд и современа 

музика од Здружението за култура, уметност 
и млади „Арт-Генаратор Велес“

Се објавува Заклучокот за усвојување 

Извештај за реализација на Фестивалот на џез, 

ворлд и современа музика од Здружението за 

култура, уметност и млади „Арт-Генаратор 

Велес“, што Советот на Општина Велес го донесе 

на седницата одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/11	 	 	 	 	 	
28.10.2022 година 	 	 	 	 	
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 
15  од  Законот  за  лок алната  самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес“ 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 
0 6 / 0 9  и  0 8 / 2 1 ) ,  а  с о гл а с н о  Од л у к ата  з а 
делегирање на дел од надлежностите на 
Општина Велес во областа на културата-
културнaтa манифестациja „Фестивал на џез, 
ворлд и современа музика“ (Сл. гласник на 
Општина Велес“ бр. 02/22)

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 26.10.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Извештај за реализација на 

Фестивалот наџез, ворлд и современа 
музика од Здружението закултура, уметност

 и млади „Арт-Генаратор Велес“

1.Советот на Општина Велес го усвои 

Извештај за реализација на Фестивалот на џез, 

ворлд и современа музика од Здружението за 

култура, уметност и млади „Арт-Генаратор 

Велес“.

 2. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

      

Број 25-4717/12        

27.10.2022 година       

В е л е с        

Претседател
на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.
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Број 321

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот залокалнатасамоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

Извештај за реализација на културната 
манифестација „5ре“ од Здружение на 

граѓани ПЛУС ПУБЛИКА Велес

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
Извештај за реализација на културната 
манифестација „5ре“ од Здружение на граѓани 
ПЛУС ПУБЛИКА Велес, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата 
одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/12	 	 	 	 	 	
28.10.2022 година 	 	 	 	 	
Велес

	 	 	 	 	 	 	 	
Градоначалник

на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 
15  од  Законот  за  лок алната  самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес“ 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 
0 6 / 0 9  и  0 8 / 2 1 ) ,  а  с о гл а с н о  Од л у к ата  з а 
делегирање на дел од надлежностите на 
Општина Велес во областа на културата-
к у л т у р н a т a  м а н и ф е с т а ц и j a  „ Н а с м е ј 
се“(„Сл.гласник на Општина Велес“ 02/22) и 
Одлуката за изменување и дополнување на 
О д л у к а т а  з а  д е л е г и р а њ е  н а  д е л  о д 
надлежностите на Општина Велес во област на 
културата – културната манифестациja „Насмеј 
се“ („Сл. гласникна Општина Велес“ бр. 09/22)

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 26.10.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Извештај за 
реализација на културната 

манифестација „5ре“ од Здружение на 
граѓани ПЛУС ПУБЛИКА Велес

1.Советот на Општина Велес го усвои 

Извешта ј  за  реализаци ја  на  к улт урната 

манифестација „5ре“ одЗдружение на граѓани 

ПЛУС ПУБЛИКА Велес.

 2. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

   

Број 25-4717/13       

27.10.2022 година       

В е л е с

Претседател

на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.
Број 322

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 
Општин Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

	
З А К Л У Ч О К

за објавување Заклучок за усвојување 
Извештај за реализација 

на Вардарска регата Гемиџии 2022 од 
Извиднички одред

 „Димитар Влахов“ Велес

Се објавува Заклучокот за усвојување 

Извештај за реализација на Вардарска регата 

Гемиџии 2022 од Извиднички одред „Димитар 

Влахов“ Велес, што Советот на Општина Велес го 

донесе на седницата одржана на 26.10.2022 

година.

Број 08-4741/13	 	 	 	 	 	
28.10.2022 година 	 	
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка 
15  од  Законот  за  лок алната  самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес“ 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 
06/09 и 08/21), 
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З А К Л У Ч О К
за усвојување Извештај за реализација на 

Вардарска регата Гемиџии 2022 од 
Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес

1.Советот на Општина Велес го усвои 

Извештај за реализација на Вардарска регата 

Гемиџии 2022 од Извиднички одред „Димитар 

Влахов“ Велес.

 2. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

        

Број 25-4717/14       

27.10.2022 година       

Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.

Број 323

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува	

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

Извештај за работа на Jавното комунално 
претпријатие „Дервен“  за периодот I-VI 

2022год.

Се објавува Заклучокот за усвојување 
Извештај за работа на  Jавното  комунално 
претпријатие „Дервен“ за периодот I-VI 2022год., 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/14	
28.10.2022 година 	
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од 
Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36, став 1, 
точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 
1 од Статутот на Општина Велес („Службен 
гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 
18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), 

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 26.10.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување Извештај за работа на Јавното 
комунално претпријатие „Дервен“ Велес за 

периодот I-VI во 2022 година

1.Советот на Општина Велес го усвои 
Извештај за работа на Јавното комунално 
претпријатие „Дервен“ Велес за периодот I-VI во 
2022 година.

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

Број 25-4717/15
27.10.2022 година 
Велес

        
Претседател

на  Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
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Број 324

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува	

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

согласност на Годишниот план
 за вработување за 2023година на ЈКП 

„Дервен“ Велес

Се  об јавува  Решениетоза  давање 
согласност на Годишниот план за вработување за 
2023година на ЈКП „Дервен“ Велес, што Советот 
на Општина Велес го донесе на седницата 
одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/15	 	 	 	 	
28.10.2022 година 	 	
Велес

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

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

Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 

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

Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес" 

бр. 12/06,13/09, 18/10 и 15/14), а во согласност со 

член 20-б став 2, од Законот за вработените во 

јавниот сектор („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 

198/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 143/19 и 14/20)
 Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на  26.10.2022 година, донесе

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

вработување 
за 2023 година на ЈКП „Дервен“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на 
Годишниот план за вработување за 2023 година 
на ЈКП „Дервен“ Велес со бр. 01-1888/1 од 
30.08.2022 година.

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

       

Број 25-4717/16     

27.10.2022 год.                                                               

Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 325

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на  РМ“ бр.5/02) и член 27 одСтатутот на 
Општина    Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува	

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

согласност на Одлука 
за отпис и расходување на основни 

средствa на ЛУ  Библиотека „Гоце Делчев“ 
Велес

Се об јавува  Решениетоза  давање 
согласност на Одлука за отпис и расходување на 
основни средствa на ЛУ  Библиотека „Гоце 
Делчев“ Велес, што Советот на Општина Велес го 
донесе на седницата одржана на 26.10.2022 
година.

Број 08-4741/16	 	
28.10.2022 година 	
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа("Сл. весник на 
РМ" бр.5/02) и член 45,став 1 од Статутот на 
Општина Велес ("Сл.гласник на Општина Велес" 
бр. 12/06, 13/09, 18/10и 15/14, 15/18, 06/19 и 8/21),
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 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 26.10.2022 година, донесе

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

расходување на основни средствa на ЛУ  
Библиотека „Гоце Делчев“ Велес

1. Со ова Решение се давасогласност за 
расходувањена основни средства (опрема, ситен 
инвентар и др.) на ЛУ Библиотека „Гоце Делчев“ 
В е л е с ,  с о г л а с н о  О д л у к а т а  з а  о т п и с  и 
расходување на основн средства со број 02-265 
од 03.10.2022 година донесена од Управниот 
одбор,на седница одржана на 03.10.2022 година.
	
	 2 . 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 25-4717/17	 	 	 	 	
27.10.2022год.                                                              
Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.

Број 326

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 одСтатутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

средства од Буџетот на Општина Велес 
(средства за ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ 

Велес)

Се објавува Решението за одобрување на 

средства од Буџетот на Општина Велес (средства 

за ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес), што 

Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 

седницата одржана на 26.10.2022 година.

Број 08-4741/17
28.10.2022 година 
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
Р М “  б р . 5 / 0 2 )  и  ч л е н  2 0  од  Од л у к ат а  з а 
извршување на Буџетот на Општина Велес за 
2022 година („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.21/2021 и 2/22), согласно барањето на 
ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес, а по предлог 
на Градоначалникот на Општина Велес

	 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе

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

 Буџетот на Општина Велес
(средства заЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ 

Велес) 

	

1.Се одобрува исплата на финансиски 

средства од Буџетот на Општина Велес за 2022 

година во висина од 503.878,00 денари на сметка 

на  ЈП „Парк -Спорт и Паркинзи“ Велес.

2. Средства утврдени во точката 1 на ова 

решение, се одобруваат од Советот на Општина 

Велес, за исплата на електрична енергија за 

месец 07, 08, и 09.2022година за претпријатието.

3.Средствата за оваа намена ќе бидат 

исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2022 

година, Програма А - Совет на Општина Велес, 

Потпрограма АО - Совет на Општина Велес, 

категорија 46, ставка 464, потставка 464990 – 

други трансфери.

4 . С е  з а д ол ж у в а  Од д ел е н и ет о  з а 

финансиски прашања при Општина Велес да го 

изврши наведеното решение.

5 . 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 25-4717/18	 	 	 	 	
27.10.2022год.                                                              
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.
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Број 327

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 
О п ш т и н а  В ел е с  ( „ С л у ж б е н  г л а с н и к  н а        
Општина Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 
15/18,06/19и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува	

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

именување претставник 
на Општина Велес за член на Училишен 

одбор на 
ООУ „Панко Брашнаров“ Велес

Се објавува Решението за разрешување и 

именување претставник на Општина Велес за 

член  на  Училишен одбор  на  ООУ „Панко 

Брашнаров“ Велес, што Советот на Општина 

Велес го донесе на седницата одржана на 

26.10.2022 година.

Број 08-4741/18	
28.10.2022 година 	
Велес 

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 106 од Законот за 
основното образование („Службен весник на 
РСМ“ бр.161/19 и бр.229/20)  и член 45 став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес" бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 
15/18, 06/19 и 08/21),
	 Советот на Општина Велес  на седницата 
одржана на 26.10.2022 година, донесе

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

на Општина Велес
за член на Училишен одбор во ООУ „Панко 

Брашанаров“ Велес

1.Иван Орељ  претставник на Општина 
Велес, се разрешува од член на Училишниот 
одбор на ООУ „Панко Брашанаров“ Велес.

    2.За член на Училишниот одбор во ООУ 
„Панко Брашанаров“ Велес, како претставник од 
Општина Велес се именува:

· Стојна Тодоровска

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

Број 25-4717/19	 	 	 	
27.10.2022год.                                                              
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р.
Број 328

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 Статуто т на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 
08/21),

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување Решение заразрешување и 
именување на претставници на Општина 

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

Се објавува Решениетоза разрешување и 

именување на претставници на Општина Велес 

за членови на Училишен одбор на ОСУ „Јовче 

Тесличков“- Велес, што Советот на Општина 

Велес го донесе на седницата одржана на 

26.10.2022 година.

Број 08-4741/18	 	 	 	 	 	
28.10.2022 година 	 	 	 	
Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес 

Марко Колев с.р.



28  октомври     2022         Службен гласник на Општина Велес_                       Бр.16 стр. 1171

Врз основа на член 88, став 5 и 7 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 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 229/20) и 
член 45, став 1 од Статутот на  Општина Велес 
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21)

Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 26.10.2022 година, донесе

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

на Општина Велес 
за членови на Училишен одбор во ОСУ 

„Јовче Тесличков“ Велес

      1.Петранка Николова, Стојкова Роза и 
Костова Љупка претставници на Општина Велес, 
се разрешуваат од членови на Училишниот одбор 
на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес.	

      2.За членови на Училишниот одбор во 
ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес, како претставници 
од Општина Велес се именуваат:

· Иванка Славкова
· Емилија Несторовска
· Добривој Пауновски

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

	 	 	 	 	 	 	
Број 25-4717/20	 	 	 	
27.10.2022год.                                                              
Велес 

Претседател
на Советот на Општина Велес

Зоран Љутков с.р. 



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

З А К Л У Ч О К за донесување за измена на распоред  Oдлука 
на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022година

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за давање на трајно 
користење ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација од Асоцијацијата 
„АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ (АЛМА) од Алзас, Република 
Франција

ОДЛУКАза давање на трајно користење ЕДУКАТИВНА 
ОПРЕМА донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ 
(АЛМА) од Алзас, Република Франција 

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за намена на простор од 
објект од  КП 4810 сопственост на Општина Велесза Europe 
house Veles  (Европска куќа Велес)

О Д Л У К А за намена на простор од објект од КП 4810 
сопственост на Општина Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Оризари вон град

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО Оризари вон град

З А К Л У Ч О Кза објавување Oдлука за утврдување на 
потреба за донесување  на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти 
изградени на КП бр. 15796 за КО Велес

О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат  и вклопување на 
бесправните објекти изградени на КП бр. 15796 за КО Велес 

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на  бесправните објекти 
изградени во КО Иванковци
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О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во Иванковци 

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување на 
потреба за пренамена на површина со класа на намена  
индустрија (И) 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  индустрија (И) 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 К за објавување Одлука  заутврдување на 
потреба за пренамена на површина со класа на намена  
рекреативно 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 А за утврдување на потреба за пренамена на 
површина со класа на намена  рекреативно зеленилово 
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 К за објавување Заклучок за усвојување на 
Извештај за работата  на Општинската јавна установа за деца 
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 2021/2022година

З А К Л У Ч О К  за усвојување Извештај за работата на 
Општинската јавна установа за деца Детска градинка „Димче 
Мирчев“ Велес за 2021/2022 година

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

Годишна програма за работа на Општинската јавна установа 

за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 

2022/2023година

З А К Л У Ч О К  за усвојување Програма за работа на 

Општинската јавна установа за деца Детска градинка „Димче 

Мирчев“ Велес за 2022/2023 година
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојувањеИзвештај 
за реализација на Фестивалот на џез, ворлд и современа 
музика од Здружението за култура, уметност и млади „Арт-
Генаратор Велес“

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај за реализација на 
Фестивалот наџез, ворлд  и современа музика од 
Здружението закултура, уметност  и млади „Арт-Генаратор 
Велес“

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

Извештај за реализација на културната манифестација „5ре“ 

од Здружение на граѓани  ПЛУС ПУБЛИКА Велес

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај за реализација на 

културната манифестација „5ре“ од Здружение на граѓани 

ПЛУС ПУБЛИКА Велес

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

Извештај за реализација  на Вардарска регата Гемиџии 2022 

од Извиднички одред  „Димитар Влахов“ Велес

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај за реализација на 

Вардарска регата  Гемиџии 2022 од Извиднички одред  

„Димитар Влахов“ Велес

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

Извештај за работа  на Jавното комунално претпријатие 

„Дервен“  за периодот I-VI 2022год.

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

Извештај за работа  на Jавното комунално претпријатие 

„Дервен“  за периодот I-VI 2022год.

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

на Годишниот план  за вработување за 2023година на ЈКП 

„Дервен“ Велес

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

вработување  за 2023 година на ЈКП „Дервен“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност 
на Одлука  за отпис и расходување на основни средствa на 
ЛУ  Библиотека „Гоце Делчев“ Велес
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Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за отпис и 
расходување на основни средствa на ЛУ  Библиотека „Гоце 
Делчев“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за одобрување на 
средства  од Буџетот на Општина Велес  (средства за ЈП 
„Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес)

Р Е Ш Е Н И Е  за одобрување на средства од  Буџетот на 
Општина Велес (средства заЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ 
Велес) 

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за разрешување и 
именување претставник  на Општина Велес за член на 
Училишен одбор на  ООУ „Панко Брашнаров“ Велес

Р Е  Ш Е Н И Еза разрешување и именување претставник на 
Општина Велес за член на Училишен одбор во ООУ „Панко 
Брашанаров“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување Решение заразрешување и 
именување на  претставници на Општина Велес за членови 
на Училишен одбор  на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување  и именување претставници 
на Општина Велес за членови на Училишен одбор во ОСУ 
„Јовче Тесличков“ Велес
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Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,

 Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095  Narodna banka na RM
Smetka na buxetski  korisnik:  711014100963010

Prihodna {ifra i programa  725939 - 00
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