
Број 330

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 доделување на 9-то 

Ноемвриски награди 
и признанија на Општина Велес за 2022 

година

Се објавува Oдлуката за доделување на 
9-то Ноемвриски награди и признанија на 
Општина Велес за 2022 година, што Советот на 
Општина Велес ja донесе на седницата одржана 
на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/3
 04.11.2022 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 8,став 2 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), а согласно член 8 од Одлуката за 

востановување и доделување на 9-то 

Ноемвриските награди и признанија на Општина 

Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 

7/97, 7/01 и 5/04),

          Советот на општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година, донесе 

О Д Л У К А

 за доделување на 9-то Ноемвриски 

признанија на Општина Велес за 2022 

година 

Член 1

         По повод 9-ти Ноември, Денот на Општина 

Велес, а за постигнати остварувања што 

претставуваат посебен придонес за развој на 

oпштината и за нeјзин севкупен напредок и 

афирмација во повеќе области, се донесува 

Одлука за доделување на 9-то Ноемвриски 

награди и признанија за 2022 година.           

 Признијата ќе бидат врачени на свечена 
седница на Советот на Општина Велес одржана 
по повод 9-ти Ноември Денот на Општина Велес. 

Член 2 

         Спомен плакета на Општина Велес се 

доделува на: 
• Примариус офталмолог д-р Лазар 

Бабунски
• Слободан Ников
• Иле Атанасов 

         Благодарница се доделува на: 
• Извиднички одред „Димитар Влахов“, 

Велес
• Меѓуопштинско здружение на лица со 

телесен инвалидитет на Општина Велес 
„Мобилност“, Велес

• Зоран Николов и Ацо Думовски
• Професор Златко Василковски

        Пофалница се доделува на: 

• Панче Ќурчиев,

• Марија Давчевска

• Олгица Мојсова Пепелашева 
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• Леон Арсов

• Љубица Малинова

• Вероника Караколева и

• „Евентиве“ ДОО

Член 3 

         Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Велес“. 

Број 25-4831/5     

04.11.2022 год. 

Велес                                                    

Претседател 
на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.

Број 331

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

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

награда за најстудент „Професор д-р Ѓорѓи 
Шоптрајанов“ за 2022 година

Се објавува Oдлуката за доделување на 

награда за најстудент „Професор д-р Ѓорѓи 

Шоптрајанов“ за 2022 година, што Советот на 

Општина Велес ja донесе на седницата одржана 

на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/4		
 04.11.2022 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 8 став 2 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), а согласно член 6 од Одлуката за 

востановување на награда на Општина Велес за 

најстудент „Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ 

(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.17/07) 

          Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11. 2022 година, донесе 

О Д Л У К А

за доделување на награда за најстудент         

„Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 2022 

година

Член 1

  	 Со оваа Одлука се доделува награда за 

најстудент „Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 

2022 година, за најдобар успех постигнат во 

претходните академски години. 

Наградата ќе биде врачена на свечена 

седница на Советот на Општина Велес одржана 

по повод 9-ти Ноември Денот на Општина Велес. 

 
Член 2

        Наградата за најстудент „Професор д-р 

Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 2022 година се доделува 

на · 

•  Љубенка Ордева

Член 3 

         Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Велес“. 

Број 25-4831/6                                       

04.11.2022 год.                                                               

                                                                                                Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.
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Број 332

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 доделување на 

награда за животно дело „Гемиџии“ за 2022 
година

Се објавува Oдлуката за доделување на 

награда за животно дело „Гемиџии“ за 2022 

година, што Советот на Општина Велес ja донесе 

на седницата одржана на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/5		 	
 04.11.2022 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 8 став 2 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), а согласно член 5 од Одлуката за 

востановување на награда за животно дело 

„Гемиџии“ („Службен гласник на Општина Велес“ 

бр.4/03) 

          Советот на општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година, донесе 

О Д Л У К А

 за доделување на награда за животно дело 

„Гемиџии“ за 2022 година 

Член 1

  	 Со оваа Одлука се доделува награда за 

животно дело „Гемиџии“ за 2022 година, за 

постигнати резултати во развојот и афирма-

цијата на Велес во државата и надвор од неа. 

 Наградата ќе биде врачена на свечена 

седница на Советот на Општина Велес одржана 

по повод 9-ти Ноември Денот на Општина Велес. 

 

Член 2 

        Наградата за животно дело „Гемиџии“ за 

2022 година се доделува на: · 

• Примaриус д-р Петре Крстев 

Член 3 

         Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Велес“. 

Број 25-4831/7    

04.11.2022 год.                                                               

                                                                                              Велес 

Претседател 
на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.

Број 333

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 
приоритет на проект „Рехабилитација на 
дел од ул.„АСНОМ“ и дел од ул.„Андон 
Шурков“ и крак од ул.„Андон Шурков“, 

Општина Велес“

Се објавува Oдлуката за утврдување  на 

приоритет на проект „Рехабилитација на дел од 

ул.„АСНОМ“ и дел од ул.„Андон Шурков“ и крак од 

ул.„Андон Шурков“,  Општина Велес“,  што 

Советот  на  Општина  Велес  j a  донесе  на 

седницата одржана на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/6		 	 	 	 	
 04.11.2022 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) и член 45 став 1 од Статутот на 

Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 

бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на 

седницата одржана на ден 03.11.2022 година,  ја 

донесе следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„ Рехабилитација на дел од ул. „АСНОМ“ и 

дел од ул.„Андон Шурков“

 и крак од ул.„Андон Шурков“, Општина 

Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

патишта  „  Рехабилитаци ја  на  дел од ул . 

„АСНОМ“, дел од ул.„Андон Шурков“ и крак од 

ул.„Андон Шурков“, Општина Велес“.

Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/8                                

04.11.2022 год.                                                               

Велес

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 

Број 334

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 

приоритет на проект„Реконструкција на дел 
од ул.„Живко Фирфов“ и дел од ул.„Благој 

Ѓорев“, Општина Велес“

Се објавува Oдлуката за утврдување  на 

приоритет на проект„Реконструкција на дел од 

ул.„Живко Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, 

Општина Велес“, што Советот на Општина Велес 

ja донесе на седницата одржана на 03.11.2022 

година.

Број 08-4845/7	 	
04.11.2022 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, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година,  ја донесе 

следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Живко 

Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, 

Општина Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

патишта  „Реконструкција на дел од ул.„Живко 

Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, Општина 

Велес“.
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Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/9      

04.11.2022 год.                                                               

Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 

Број 335

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 

приоритет на проект„Реконструкција на дел 
од ул.„Лазо Осмаков“, Општина Велес“

Се објавува Oдлуката за утврдување  на 

приоритет на проект „Реконструкција на дел од 

ул.„Лазо Осмаков“, Општина Велес“, што Советот 

на Општина Велес ja  донесе на седницата 

одржана на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/8		 	
 04.11.2022 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, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година,  ја донесе 

следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Лазо 

Осмаков“, Општина Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

патишта  „Реконструкција на дел од ул.„Лазо 

Осмаков“, Општина Велес“.

Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/10 
04.11.2022 год.                                  

 Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 

 



Број 336

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 

приоритет на проект„Реконструкција на дел 
од ул.„Орце Мартинов“, Општина Велес“

Се објавува Oдлуката за утврдување  на 

приоритет на проект „Реконструкција на дел од 

ул.„Орце Мартинов“, Општина Велес“, што 

Советот  на  Општина  Велес  j a  донесе  на 

седницата одржана на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/9		 	
 04.11.2022 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, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година,  ја донесе 

следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Орце 

Мартинов“, Општина Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

патишта  „Реконструкција на дел од ул.„Орце 

Мартинов“, Општина Велес“.

Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/11      

04.11.2022 год.                                                               

   Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р

Број 337

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

Законот за локалната самоуправа („Службен 

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

Општина Велес („Службен гласник на Општина 

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

08/21),
Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

	
З А К Л У Ч О К

за објавување Одлука  за утврдување  на 

приоритет на проект

„Реконструкција на дел од ул.„Луј Пастер“, 

Општина Велес“

Се објавува Одлуката за утврдување  на 

приоритет на проект „Реконструкција на дел од 

ул.„Луј Пастер“, Општина Велес“., што Советот на 

Општина Велес ја донесе на седницата одржана 

на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/10	 	
 04.11.2022 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) и член 45 став 1 од Статутот на 

Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 

бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година,  ја донесе 

следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„ Реконструкција на дел од ул.„Луј Пастер“, 

Општина Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

патишта  „Реконструкција на дел од ул.„Луј 

Пастер“, Општина Велес“.

Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/12      

04.11.2022 год.                                                               

 Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 

Број 338

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

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

приоритет на проект „Реконструкција на дел 
од ул.„8-ми Март“, Општина за Велес“

Се објавува Одлуката за утврдување  на 

приоритет на проект „Реконструкција на дел од 

ул.„8-ми Март“, Општина за Велес“, што Советот 

на Општина Велес ја донесе на седницата 

одржана на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/11	 	
 04.11.2022 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, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година,  ја донесе 

следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„ Реконструкција на дел од ул.„8-ми Март“, 

Општина Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

патишта  „Реконструкција на дел од ул.„8-ми 

Март“, Општина Велес“.



Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/13  

04.11.2022 год.       

Велес

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 

Број 339

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

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

на приоритет на проект „Реконструкција на 
дел од ул.„Љубљанска“, 

Општина Велес“

Се објавува Одлуката за утврдување на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од 
ул.„Љубљанска“, Општина Велес“, што Советот 
на Општина Велес ја донесе на седницата 
одржана на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/12	 	 	
 04.11.2022 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, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

	 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на ден 03.11.2022 година,  ја донесе 

следнава

О Д Л У К А

за утврдување  на приоритет на проект 

„ Реконструкција на дел од ул.„Љубљанска“, 

Општина Велес“

Член 1

	 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проект од областа Рехабилитација на локалните 

п ат и ш та   „ Ре к о н с т ру к ц и ј а  н а  д ел  од  ул 

.„Љубљанска“, Општина Велес“.

Член 2

	 Со оваа одлука за приоритет ќе се 

комплетира потребна техничка документација со 

која Општина Велес ќе го реализира проектот 

преку Министерството за транспорт и врски - 

Скоп је ,  со  одобрени средства  од  проект 

“Рехабилитација на локалните патишта   - 

компонента 2“ преку Светска банка.

Член 3

	 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Велес“.

Број 25-4831/14                               

04.11.2022 год.  

 Велес 

 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 
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Број 340

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 донесување 

Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на културата и 

меѓународната соработка 

во 2022 година

	 Се објавува Заклучокот за донесување 

Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Велес 

во областа на културата и меѓународната 

соработка во 2022 година ,  што Советот на 

Општина Велес го донесе на седницата одржана 

на 03.11.2022 година.

 Број 08-4845/2		
 04.11.2022 година 	 	
Велес 
	

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

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

Законот за локалната самоуправа („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,  06/19 и 08/21),

 Советот на Општина Велес на седницата 

одржана на 29.09.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К

 за донесување Програма за изменување и 

дополнување  на Програмата за 

активностите на Општина Велес во областа 

на  културата и меѓународната соработка 

во 2022 година

 1.Советот на Општина Велес донесе 

Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Велес 

во областа на културата и меѓународната 

соработка во 2022 година.

 2 .  Ово ј  Заклучок  влегува  во  сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-44831/4 

04.11.2022 год.                                                            

Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков 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 
Општината Велес („Сл.гласник на Општина 
Велес“ 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  03.11.2022 година ја донесе следната	

        ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите
 на Општина Велес во областа на културата 

и меѓународната соработка 
во 2022 година

   
1. Во Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на културата и 
меѓународната соработка во 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Велес” бр.19/21, 
6/22 и 13/22) се вршат следните изменувања и 
дополнувања:

Во точката 1 МАНИФЕСТАЦИИ во колоната 
„Предвидени средства“, износот „7.471.776,00“ 
се брише и се заменува со „9.001.776,00.“

Во потточката со реден бр.1.10. „Фестивал на 
пита и вино“ во колоната „Предвидени средства“, 
износот „2.500.000,00“ се брише и се заменува со 
„4.030.000,00“.

Во делот ВКУПНО во колоната „Предвидени 
средства“, износот „8.241.776,00“ се брише и се 
заменува со „9.771.776,00“. 



 2 .Оваа  Програма влегува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
„Сл.гласник на Општина Велес“.
                                                         

Број 25-4831/4  

04.11.2022 год. 

   Велес 

Претседател

на Советот на Општина Велес 

Зоран Љутков с.р. 

Број 341

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 неприфаќање 

Иницијатива за донесување Одлука за 

изработка на Физибилити студија со цел 

основање на ЈП за производство и продажба 

на електрична енергија

Се објавува Заклучокот за неприфаќање 

Иницијатива за донесување Одлука за изработка 

на Физибилити студија со цел основање на ЈП за 

производство и  продажба на електрична 

енергија, што Советот на Општина Велес го 

донесе на седницата одржана на 03.11.2022 

година.

 Број 08-4845/1	
 04.11.2022 година 	 	 	            	 	        
 Велес 	

Градоначалник 
на Општина Велес

Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („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,  06/19 и 08/21), а 
согласно член 145, став 2 од Деловникот на 
Советот на Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес“ 12/07,03/09,18/10 и 01/21),
	 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 03.11.2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за неприфаќање Иницијатива за донесување 
Одлука за изработка на Физибилити студија 
со цел основање на ЈП за производство и 

продажба на електрична енергија

1.  Советот  на  Општина Велес не ја 
прифати Иницијативата за донесување Одлука 
за изработка на Физибилити студија со цел 
основање на ЈП за производство и продажба на 
електрична енергија, поднесена од член на 
Советот на Општина Велес.

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

Број 25-4831/3	 	 	 	 	
04.11.2022 година                                                     
В е л е с	                 

Претседател 
на Советот на Општина Велес,

Зоран Љутков с.р.
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 Број 342.

 Врз основа на член 3 од Деловникот за 
работа на Комисијата за стипендирање на  
талентирани ученици и студенти на Советот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
бр.11/11),

К о м и с и ј а т а  з а  с т и п е н д и р а њ е  н а  
талентирани ученици и студенти на Советот на 
Општина Велес на ден 18.10.2022 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТEРИУМИТЕ И НАЧИНОТ 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА 
ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ВО 

ОПШТИНА ВЕЛЕС
 
Општи одредби

Член 1
	 Со ово ј  Правилник  се  у тврдуваат 
условите, критериумите, видот и бројот на 
стипендиите, условите на објавување на јавниот 
конкурс, пријавувањето, начинот на доделување 
стипендии, правата и обврските на примателите 
на стипендиите како и други прашања кои се 
однесуваат на начинот на доделување на 
стипендиите на талентирани ученици и студенти 
од Општина Велес. (во понатамошниот текст-
Правилникот).

Член 2
	 Предлог за доделување стипендии дава 
Комисијата за стипендирање талентирани 
ученици и студенти формирана од Советот на 
Општина Велес до Советот на Општина Велес, 
кој носи одлука за избор на телентирани ученици 
и суденти кои ќе добијат стипендија.
	 Доделувањето на стипендиите се врши 
на свечена седница. Доделувањето го врши 
Градоначалникот на Општина Велес.
	 За бројот на стипендиите и висината на 
стипендијата, одлучува Комисијата.
	 Комисијата го распишува јавниот конкурс 
и ги утврдува условите за пријавување. (во 
понатамошниот текст -Комисијата).

Видови и број на стипендии

Член 3
Општина Велес преку Комисијата за  

учебна година ќе доделува:
· 10 стипендии на талентирани ученици од 

II- IV година во средно образование; 
· 10 стипендии на талентирани студенти со 

завршена на јмалку една година од 
студиите во високото образование.

Висината на стипендиите е:
· За ученици стипендијата е во висина од 

1.500 денари месечно, а се исплатува 9 
(девет) месеци во годината;

· За студенти стипендијата е во висина од 
2.000 денари месечно, а се исплатува 9 

(девет) месеци во годината.

Услови и критериуми за доделување 
стипендии

Член 4
	 Право на стипендија имаат кандидатите 
к о и  у ч а т  и  с т уд и р а а т  в о  у ч и л и ш т а т а  и 
факултетите во Република Северна Македонија, 
а  ги исполнуваат следните услови:

· Да се редовни ученици од средно 
образование (од II, III  или IV  година) со 
к о н т и н у и р а н   од л и ч е н  ус п ех  ( з а 
годината која и претходи на година во 
ко ја аплицира за стипендија)   кои 
освоиле I  награда на општински, 
регионални и државни натпревари или I, 
I I  или I I I  награда на  меѓународен 
натпревар од областа на науката, 
техниката, културата и спортот;

· Да се редовни студенти (со запишана II 
година)  кои освоиле I  награда на 
државни или I, II,  или III награда на 
меѓународни натпревари од областа на 
науката, техниката, културата и спортот 
при што приоритет имаат кандидатите 
кои освоиле повисока награда, а кои во 
п р е т х о д н и т е  г о д и н и  н а  с т у д и и 
постигнале просечен успех од 9,00 или 
над.

· Да се жители на Општина Велес и
· Да се државјани на Република Северна 

Македонија.

Бодирање

Член 5
1.Бодирањето за ученици ќе се врши 

преку:
- Освоени награди во претходната учебна година 
на општински и регионални награди за I место со 
10 бода, за II место со 5 бода и за III место со 3 
бода;
- Освоени награди во претходната учебна година 
на државни натпревари за I место со 15 бода, за II 
место со 10 бода и за III место со 5 бода;
- Освоени награди во претходната учебна година 
на меѓународни натпревари за I место со 30 бода, 
за II место со 20 бода и за III место со 10 бода;

-Општествените и интелектуални иницијативи на 
учениците (учества во хуманитарни акции, 
учества на семинари, конференции, образовни 
прoекти ,  активни партиципации во  НВО, 
благодарници и слично) ќе се бодираат со по 1 
бод

Во случај да има двајца кандидати со ист 
број бодови ќе се бодира и економската состојба 
на начин што ќе се цени материјалната положба- 
н а д о м е с то к от  к о ј  с е  д о б и ва  п о  ч л е н  н а 
семејството.  
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2.Бодирањето за студенти ќе се врши 
преку:
-Освоени награди во претходната академска 
година на државни натпревари за I место со 15 
бода, за II место со 10 бода и за III место со 5 бода;
-Освоени награди во претходната академска 
година на меѓународни натпревари за I место со 
30 бода, за II место со 20 бода и за III место со 10 
бода;
- Општествените и интелектуални иницијативи на 
студентите (учества во хуманитарни акции, 
учества на семинари, конференции, образовни 
проек ти  ак тивни  партиципации  во  НВО, 
благодарници и сл.) ќе се бодираат со по 1 бод
- Објавени стручни трудови од областа за која се 
оспособува со 5 бода ,

Во случај да има двајца кандидати со ист 
број бодови ќе се бодира и економската состојба 
на начин што ќе се цени материјалната положба- 
н а д о м е с то к от  к о ј  с е  д о б и ва  п о  ч л е н  н а 
семејството.  

3.Бодирањето на учениците и студентите 
во зависност од успехот кој е постигнат од 
претходната учебна/академска година ќе се врши 
на следниот начин:
- учениците кои имаат континуиран одличен 
успех ќе се бодираат со 10 бода, а учениците со 
одличен успех со 5 бода;

 -студентите ќе се бодираат на следниот начин:
- за успех од 9,00 -9,10 со 2 бода; 
- од 9,11 -9,20 со 4 бода; 
- од 9,21 -9,30 со 6 бода;
- од 9,31 -9,40 со 8 бода; 
- од 9,41 -9,50 со 10 бода; 
- од 9,51 -9,60 со 12 бода;
- од 9,61 -9,70 со 14 бода;
- од 9,71 -9,80 со 16 бода;
- од 9,81 -9,90 со 18 бода;
- од 9,91 -9,99 со 20 бода; 
- со 10,0 со 25 бода;

Член 6
Комисијата го задржува правото да го 

вреднува  опсегот,  ран гот  и  тежината  на 
општинските, регионалните, државните и 
меѓународните натпревари на кои учениците и 
студентите освојуваат награди. 

Согласно вредносната проценка на 
напреварот, Комисијата може да додели помал 
број на бодови од предвидените согласно член 5 
од Правилникот, која одлука членовите на 
Комисијата ја носат со мнозинство гласови од 
членовите.

Обезбедување на средствата за стипендиите

Член 7
С р е д с т в а т а  з а  ф и н а н с и р а њ е  з а 

стипендирање на талентираните ученици и 
студенти се  обезбедуваат  од Буџетот  на 
Општината.

 С р е д с т в а  з а  ф и н а с и р а њ е  н а 
стипендијатни можат да се обезбедат и од  
донации или прилози дадени од правни и 
физички лица од земјата и странство.

Доколку има дополнителни средства по 
основ на став 2  од ово ј  член,  Комисијата 
донесува одлука со која ги уредува правата и 
о б в р с к и т е  н а  д о н а т о р о т  и  н а ч и н о т  н а 
доделување на стипендијата кон стипендијантот. 

Бројот на стипендии за тековната година 
м о ж е  д а  с е  з г о л е м и  в о  з а в и с н о с т  о д 
обезбедените и  прибраните средства од 
донаторите.

За зголемениот број на стипендии за 
тековната година, Комисијата ќе донесе посебна 
Одлук а  во  ко ја  ќе  го  определи  бро јот  на 
стипендии и ќе го утврди донаторот и висината на 
средствата.

Јавен конкурс

Член 8
	 Јавниот конкурс го објавува 

Комисијата и содржи: вид и број на стипендии, 
услови за доделување на стипендии, потребна 
документација, место и рокови на поднесување 
на документацијата.

	 Конкурсот се објавува на огласна 
табла и на интернет страната на Општината 

www.veles.gov.mk, на огласна табла во сите 
средни училишта во градот.

Пријавување

Член 9
Пријавувањето на јавниот конкурс за 

стипендирање на талентирани ученици и 
с т уденти  во  Општина  Велес  се  врши  с о 
пополнување на Пријава-образец кој е изготвен 
од Комисијата.

Пријавата заедно со другите обрасци 
може да се подигне од Општинскиот центар за 
услуги при Општина Велес и ќе бидат достапни 
во електронска форма.

Пријавата со комплетната документација 
се доставува до Комисијата и во електронска 
форма.

Подносителот на пријавата е должен со 
пријавата да достави: 

- Пријава од апликантот до Комисијата;
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- 
- Потврда за жителство во Општина Велес 

(фотокопија од лична карта или пасош 
или друг документ со кој се потврдува 
жителството);

- Свидетелство од претходна учебна 
година;

- Документ за положени испити од 
претходна академска година; 

- П о т в р д а  з а  з а п и ш а н а  г о д и н а  н а 
факултетот;

- Документ кој потврдува освоени награди 
на натпревари;

- Потврда за објавени стручни трудови;
- Препорака од предметниот наставник/ 

ментор на студентот;

Кон пријавата апликантот е должен да  
достави и Изјава дека сите податоци доставени 
со целокупната документација се вистинити и 
содржината на истите е вистинита.

Донесување Одлука

Член 10
По завршувањето на истекот на рокот 

предвиден во јавниот конкурс за поднесување на 
пријавите, Комисијата ги разгледува доставените 
пријави.

Ги утврдува комплетните и навремено 
доставените пријави и врши нивно рзагледување 
и бодирање.

Н е к о м п л е т н и т е  и  н е н а в р е м е н о 
доставени пријави Комисијата нема да ги 
разгледува и ќе бидат вратени на подносителите 
на пријавите.

 
Член 11

	 П о  и з в р ш е н о т о  б о д и р а њ е  н а 
комплетните и навремено доставените пријави, 
Комисијата составува листа на бодирани 
кандидати.
	 Доколку има кандидати со ист број 
бодови, предност ќе има кандидатот со послаба 
материјална состојба.
	 Во случај бодираните кандидати да 
имаат ист број на бодови и иста материјална 
состојба,  Комисијата ќе донесе одлука со 
мнозинство на гласови, а ќе се гласа поединечно 
за секој  кандидат по редослед утврден по 
азбучен ред од презимето на кандидатот.

Член 12
	 По завршување на бодирањето на 
пријавените кандидати, Комисијата изготвува 
извештај за својата работа и подготвува Предлог-
одлука за избор на талентирани ученици и 
студенти кој добиваат стипендија за учебната 
година.
	 Предлог-одлуката заедно со извештајот 
се доставуваат до Советот на Општина Велес на 
разгледување и усвојување.
	 Одлуката за избор на талентирани 
ученици и студенти за тековната година ќе биде 

објавена на огласна табла во Општинскиот 
центар за услуги, на веб страната и во Службено 
гласило на општината.

Член 13
	 П о  д о н е с у в а њ ет о  н а  о д л у к а т а  и 
извршениот избор, Комисијата ги известува сите 
пријавени кандидати и на неизбраните им ги 
доставува приложените документи со пријавата.

Договор и начин на исплаќање

Член 14
Корисникот на стипендијата е должен да 

склучи Договор со општината со кој ќе се уредат 
меѓусебните права и обврски и начинот на 
исплата на стипендијата.

Стипендијата ќе се исплатува 9 (девет) 
месеци во годината, започнувајќи од месец 
октомври, па се до месец јуни.

С т и п е н д и ј а т а  с е  у п л а т у в а  н а 
т р а н с а к ц и о н а  с м ет к а  н а  к о р и с н и к от  н а 
стипендијата.

Завршни одредби

Член 15
	 Членовите на Комисијата се должни да се 
придржуваат на одредбите од Правилникот.

Член 16
	 По предлог на членовите на Комисијата 
овој Правилник може да се менува, на начин и во 
постапка како што се и донесува.
	

Член 17
Со донесувањето на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите, 
критериумите и начинот за доделување на 
стипендии на талентирани ученици и студенти во 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
број 20/18)

	
Член 18

Правилникот стапува во сила со денот на 
неговото донесување и ќе биде објавен во  
„Службен гласник на Општина Велес“.
	 	         
Број 25-4588/2	
1910.2022 година
Велес 

	 	                                     
Претседател

на Комисија за стипендирање на
талентирани ученици и студенти на

Советот на Општина Велес 
Горан Богоевски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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З А К Л У Ч О К за објавување за доделување на  Oдлука  9-то
Ноемвриски награди и признанија на Општина Велес за  2022 
година

О Д Л У К А  за доделување на 9-то Ноемвриски признанија на 
Општина Велес за 2022 година 

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за доделување на 
награда за најстудент „Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 
2022 година

О Д Л У К А за доделување на награда за најстудент                    
„Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 2022 година

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за доделување на 
награда за  животно дело „Гемиџии“ за 2022 година

О Д Л У К А  за доделување на награда за животно дело 
„Гемиџии“ за 2022 година 

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување  на 
приоритет на проект „Рехабилитација на дел од ул.„АСНОМ“ 
и дел од ул.„Андон Шурков“ и крак од ул.„Андон Шурков“, 
Општина Велес“

О Д Л У К А за утврдување  на приоритет на проект  „ 
Рехабилитација на дел од ул. „АСНОМ“ и дел од ул.„Андон 
Шурков“  и крак од ул.„Андон Шурков“, Општина Велес“

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување  на 
приоритет на проект„Реконструкција на дел од ул.„Живко 
Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, Општина Велес“

О Д Л У К А за утврдување  на приоритет на проект 
„Реконструкција на дел од ул.„Живко Фирфов“ и дел од 
ул.„Благој Ѓорев“, Општина Велес“

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување  на 
приоритет на проект„Реконструкција на дел од ул.„Лазо 
Осмаков“, Општина Велес“

О Д Л У К А за утврдување  на приоритет на проект  
„Реконструкција на дел од ул.„Лазо Осмаков“, Општина 
Велес“
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З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за утврдување  на 
приоритет на проект„Реконструкција на дел од ул.„Орце 
Мартинов“, Општина Велес“

О Д Л У К А за утврдување  на приоритет на проект  
„Реконструкција на дел од ул.„Орце Мартинов“, Општина 
Велес“

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука  за утврдување  на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од ул.„Луј 
Пастер“, Општина Велес“

О Д Л У К А за утврдување  на приоритет на проект „ 
Реконструкција на дел од ул.„Луј Пастер“, Општина Велес“

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

приоритет на проект „Реконструкција на дел од ул.„8-ми 

Март“, Општина за Велес“

О Д Л У К А за утврдување  на приоритет на проект 

„ Реконструкција на дел од ул.„8-ми Март“, Општина Велес“

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од 
ул.„Љубљанска“,  Општина Велес“

О Д Л У К Аза утврдување  на приоритет на проект „ 
Реконструкција на дел од ул.„Љубљанска“, Општина Велес“

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување 
Програма за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес во  областа на културата и 
меѓународната соработка во 2022 година

З А К Л У Ч О К  за донесување Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 
2022 година

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за неприфаќање 
Иницијатива за донесување Одлука за изработка на 
Физибилити студија со цел основање на ЈП за производство 
и продажба на електрична енергија

З А К Л У Ч О К за неприфаќање Иницијатива за донесување 
Одлука за изработка на Физибилити студија со цел основање 
на ЈП за производство и продажба на електрична енергија

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТEРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ И 
СТУДЕНТИ ВО 
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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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