
 

СЛУЖБЕН�ГЛАСНИК  НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

Број 5 година �LV

01 април  2019 година 

Бр. 89

 Градоначалникот на Општина Велес 

донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за донесување 
Буџетски календар на Општина Велес за 

2020 година

 Се објавува Заклучокот за донесување 
Буџетски календар на Општина Велес за 2020 
година, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/1
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 27, став 4 и 5 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ' 
бр.61/04,96/04,67/07,156/09, 47/11, 192/15 и 
209/18), 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.12/06,03/09, 18/10,15/14и 15/18),
       Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на  28.03.2019 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК
за донесување Буџетски календар 
на Општина Велес за 2020 година

 1.Советот на Општина Велес го донесе 
Буџетскиот календар на Општина Велес за 2020 
година.

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

Број 25-1417/3
29.03.2019 година
Велес

                                                                                         
Претседател

   на Советот на Општина Велес
 м-р Душко Петров с.р

 Врз основа на член 27, став 4 и 5 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ' 
бр.61/04,  96/04, 67/07,156/09, 47/11, 192/15 и 
209/18 ), 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, 
03/09, 18/10, 15/14 и 15/18)
  Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
на Општина Велес за 2020 година
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Можен датум  Буџетски активности  Одговорност  

декември/ 

март  

Советот на Општината го донесува 
буџетскиот календар  

Закон за финансирање на 
ЕЛС, (Сл.весник бр.61/04; 
96/04; 67/07; 156/09; 47/11и 
192/15 член 27, став 4 и 5)  

април  

Министерот за финансии доставува 
до Владата на РМ фискална 
стратегија на РМ за наредните три 
години  

Закон за буџетите (Сл.весник 
бр.64/05;04/08; 103/08; 
156/09; 95/10 член 16)  

април  
Советот на Општината ја разгледува и  
усвојува фискалната стратегија на 
Општината  

Одделение за финансиски 
прашања,и Одделението за 
локален економски развој  

април-мај  

Градоначалникот подготвува 
препораки за подготовка на 
финансиски планови и ги поднесува 
до корисниците на општинскиот буџет  

Градоначалник, Одделение 
зафинансиски прашања,  

мај -јуни  Општинските буџетски корисници ги 
доставуваат нивните финансиски 
планови заедно со објаснувањата за 
одделните износи по позиции  

Буџетски корисници  

јули -август  

Одделението за финансиски 
прашања, ги анализира барањата од 
буџетските корисници и го известува 
Градоначалникот за основните 
параметри (зголемени или намалени 
барања)  

Одделение за финансиски 
прашања 

септември  
Министерот за финансии го доставува 
буџетскиот циркулар до општините 
(најдоцна до 30.09.)  

Закон за буџетите (Сл.весник 
бр.64/05;04/08; 103/08; 
156/09 и 95/10 член 21) 
Закон за финансирање на 
ЕЛС(Сл.весник 61/04; 96/04; 
67/07; 156/09; 47/11 и 192/15 
член 27, став 1 и 2)  

октомври  Градоначалникот и Одделението за 
финансиски прашања се состануваат, 
за да ги одредат приоритетите и 
одредниците на буџетот за наредната 
година  

Градоначалник, Одделение 
за финансиски прашања 

октомври  

Буџетските информации се 
доставуваат до Оделенијата во 
Општината, заедно со упатствата за 
основните насоки и препораки од 
Градоначалникот  

Одделение за финансиски 
прашања 
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октомври  

Проценките на трошоците за 
наредната буџетска година се враќаат 
во Одделението за финансиски 
прашања од останатите одделенија и 
сектори  

Раководители на сектори 
Раководители на одделенија  

октомври  а. Се собираат буџетските барања  
б. Барањата се 
анализираат,усогласуваат и 
поднесувааат до Градоначалникот  
в. Се изготвува билансот на приходи 
г.

 
Се изготвува билансот на расходи 

 

Одделение за финансиски 
прашања

 

октомври 
 

Градоначалникот на општината 
подготвува предлог на план на 
програми за развој усогласен со 
насоките од Циркуларот и истиот го 
доставува на одобрување до Советот 
на општината најдоцна до 20 
октомври во тековната година 

 

Градоначалник, 
Раководители на сектори, 
Раководители на одделенија 

 

октомври -
ноември 

 

Советот на општината го одобрува 
предлогот на планот на програмите за 
развој најдоцна до 15 ноември во 
тековната година. Одобрениот план 
на програмите за развој е составен 
дел на предлогот на буџетот на 
општината 

 

Совет на Општина 
 

ноември -
декември 

 

Градоначалникот го разгледува и 
одобрува Предлог-буџетот подготвен 
од страна на Одделението за 
финансиски прашања

 

Градоначалник 

 

декември 

 

Се доставува Предлог-буџет од 
страна на Градоначалникот 

 

Градоначалник 

 
декември 

 

Се води расправа во телата на 
Советот на Општината 

 

Комисија за финансирање и 
буџет 

 крај на 
декември 

 

Советот на Општината го усвојува 
буџетот за наредната година 
(најдоцна до 31 декември) 

 

Совет на Општина 

 

јануари 

 

Започнува новата буџетска година 

 
 

 
Број 25-1417/3
29.03.2019 година
Велес

                                                                                     

Претседател
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р



Бр. 90
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за утврдување на 
текстот на Нацрт-Стратегија за развој  2019-

2030 година „Велес-паметен град“

 Се објавува Oдлуката за утврдување на 
текстот на Нацрт-Стратегија за развој  2019-2030 
година „Велес-паметен град“, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/2
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („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 и 
15/18),
 Советот на Општина Велес, на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на текстот на Нацрт- 

Стратегија за развој  2019-2030 година  
„Велес-Паметен град“

Член 1
 Со оваа Одлука се утврдува текстот на 
Нацрт-Стратегија за развој 2019-2030 година 
„Велес-Паметен град“

Член 2
 С т р а т е г и ј а т а  г и  о п ф а ќ а  ц ел и т е , 
методологијата за изработка, оцена на состојбата 
на услуги на град Велес, стратешка рамка, 
стратешки подрачја, приоритетни мерки и др.

Член 3
 За Нацрт-Стратегијата за развој 2019-
2030 година „Велес-Паметен град“, Општина 
Велес ќе организира јавна расправа  и по 
расправата Стратегијата ќе биде предложена до 
Советот на Општина Велес за усвојување.

Член 4
 Постапката за  спроведувањето на 
Стратегијата ќе биде во надлежност на Општина 
Велес (

(Сектор за урбанизам, заштита на животната 
средина, комунални дејности, евроинтеграции и 
локален економски развој) во соработка со други 
институции.

Член 5
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.
        
Број 25-1417/4
29.03.2019 година
Велес

                                                                                                   
Претседател

 на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

Бр. 91
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

управување на водоснабдителниот систем 
во населба Порцеланка на

ЈКП „Дервен“ Велес

 Се објавува Oдлуката за давање на 
управување на водоснабдителниот систем во 
населба Порцеланка на ЈКП „Дервен“ Велес“, 
што Советот на Општина Велес ја донесе на 
седницата одржана на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/3
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 32 од Законот за 
снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води ("Службен весник на РМ" 
бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 
10/15, 147/15 и 31/16), член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 05/02), член 45, став 1 од 
Статутот на Општина Велес (“Службен гласник 
на Општина Велес” бр 12/06, 03/09, 18/10, 15/14и 
15/18),  а согласно член 25 од Одлуката за  
комунален ред и мерки за нејзино спроведување 
во Општина Велес ( “Службен гласник  на 
Општина Велес” бр. 02/13),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 28.03.2019 година, донесе
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О Д Л У К А
за давање на управување на 

водоснабдителниот систем во населба 
Порцеланка на ЈКП „Дервен“Велес 

Член 1
 Со оваа Одлука Советот на Општина 
В е л е с  в р ш и  д а в а њ е  н а  у п р а в у в а њ е 
(преотстапување) на ЈКП „Дервен“ Велес на 
вод о с н а бд и тел н и от  с и с те м  во  н а с ел ба 
Порцеланка, изграден од страна на Општина 
Велес.

Член 2 
 Водоснабдителниот систем (водоводните 
објекти и инсталации) од член 1 на оваа Одлука и 
неговата техничка исправност е утврдена од 
с т р а н а  н а  К о м и с и ј а  ф о р м и р а н а  о д 
Градоначалникот на Општина Велес.   
 Од страна на Комисијата е составен 
з а п и с н и к  з а  у т в рд у ва њ е  н а  тех н и ч к ата 
исправност на водоснабдителниот систем, со 
исполнети услови за  преотстапување на 
системот на ЈКП „Дервен“ Велес на управување.
Записникот е составен дел на оваа Одлука.

Член 3
 Целокупната техничка и финансиска 
документација утврдени во записникот од член 2, 
став 2 на оваа Одлука се бидат предаваат на ЈКП 
„Дервен“ Велес.

 
Член 4

 По предавањето водоснабдителниот 
с и с т е м  с т а н у в а  д ел  од  г р а д с к и от  в од о 
снабдителен систем.
 Општина Велес е должна во рок од еден 
месец од денот на донесувањето на оваа Одлука 
да склучи договор со ЈКП „Дервен“ Велес во кој ќе 
бидат регулирани меѓусебните права и обврски 
за понатамошно управување на системот 
согласно закон.

 
Член 5

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.
  
Број 25-1417/5
29.03.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р

Бр. 92
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

предлог за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Велес и Општина Чашка (од областа на 
културата)

 Се објавува Oдлуката за прифаќање на 
предлог за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Велес и Општина 
Чашка (од областа на културата), што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/4
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 7 став (1) од Законот 
за меѓуопштинска соработка („Службен весник 
на РМ“, бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 
од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“, бр. 05/02) и член 45, став 1  од 
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на 
Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09 18/10, 15/14 и 
15/18), 
 Советот на Општината Велес, на седница 
одржана на 28.03.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
за прифаќање на предлог

 за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Велес и Општина 

Чашка  (од областа на културата)

Член 1
  С е  п р и ф а ќ а  П р е д л о г о т  з а 
воспоставување на меѓуопштинска соработка, 
у т в рд е н  од  С о ветот  н а  О п ш т и н а  Ч а ш к а 
предложен со Одлука бр.08-521/5 за вршење-
давање на услуги од областа на културата за 
потребите на Општина Чашка поднесен од 
страна на Градоначалникот на Општина Чашка 
бр.09-259/1 од 21.02.2019 година.

Член 2
 По донесувањето на оваа Одлука, помеѓу 
о п ш т и н и те  ќ е  б и д е  с к л у ч е н  д о го во р  з а 
воспоставување на меѓуопштинската соработка, 
кој ќе биде објавен во „Сл. весник на Република 
Македонија“, 
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а за членови од Општина Велес кои ќе членуваат 
во Заедничката комисија која ќе го изготви 
Договорот за воспоставување на МОС се лицата:

1.Елизабета Јовчевска
2. Сања КарабатоваИгновска и 
3. Билјана Велјанова

Член 3
 Ова Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.        
         
Број 25-1417/6
29.03.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес

 м-р Душко Петров с.р

Бр. 93
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не донесување 
Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2019 година

 Се објавува Заклучокот за не донесување 
Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2019 година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/5
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 20 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 44/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член 45, 
став 1  од Статутот  на Општина Велес 
(„Сл.гласник на Општина Велес“12/06, 03/09, 
18/10, 15/14, 15/18 и 15/18), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за не донесување Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина Велес за 

2019 година

 1.Советот на Општина Велес не ја донесе 
Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2019 година.

 2. Овој Заклучок влегува во сила со денот 
на донесување, а ќе биде објавен  воСлужбен 
гласник на Општина Велес.

Број 25-1417/7
29.03.2019 година
Велес

                                                                                  
Претседател

на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

Бр. 94
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

совет за превенција на детско 
престапништво за 2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Годишна програма за работа на Локалниот совет 
за превенција на детско престапништво за 2019 
година, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/6
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („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 и 
15/18),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе
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З А К Л У Ч О К
за усвојување на Програма за работа на 
Локалниот совет за превенција на детско 

престапништво за 2019 година

 1.Советот на Општина Велесја усвои 
Програмата за работа на Локалниот совет за 
превенција на детско престапништво за 2019 
година.

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

Број 25-1417/8
29.03.2019 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р

Бр. 95
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

установа „Народен музеј“ Велес 
за 2019 година

 Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Годишна програма за работа на Локалната 
установа „Народен музеј“ Велес за 2019 година, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/7
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ”бр.5/02) и член 13 став 2 од Законот 
за музеите(„Службен весник на Република 
Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 
152/15 и 39/16), член 45, став 1, од Статутот на 
Општина Велес  („Службен гласник на Општина 
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе

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

Лoкална установа „Народен Музеј“ Велес

 1.Советот на Општина Велес ја усвои 
Програмата за работа на Локална установа 
„Народен Музеј“ Велес.

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

Број 25-1417/9
28.03.2019 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
 на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р

Бр. 96
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

Извештај од процена на штета од природна 
непогода – град, дожд - 13.06.2018 година од 

Комисијата за проценка на штети

 Се објавува Заклучокот за усвојување 
Извештај од процена на штета од природна 
непогода – град, дожд - 13.06.2018 година од 
Комисијата за проценка на штети, што Советот на 
Општина Велес го донесе на седницата одржана 
на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/8
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („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 и 
15/18),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Извештај од процена на 
штета од природна непогода – град, дожд- 

13.06.2018година од Комисијата за проценка 
на штети
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 1.Советот на Општина Велесго усвои 
Извештајот од процена на штета од природна 
непогода – град, дожд- 13.06.2018година од 
Комисијата за проценка на штети.
 2 . О в о ј  З а к л у ч о к  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавување на во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1417/10
29.03.2019 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р

Бр. 97
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

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

Извештај за работата со финансиски 
резултати за период од 01.01.2018 година до 

31.12.2018 година на ЈПССО „Парк-
Спорт“Велес

 Се објавува Заклучокот за не усвојување 
Извештај за работата со финансиски резултати 
за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 
година на ЈПССО „Парк-Спорт“Велес, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 28.03.2019 година.

Број 08-1435/9
01.04.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 11, став 1, точка 9 од 
Законот за јавните претпријатија (“Службен 
весник на РМ”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),  член 36, став 
1, точка 6 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 и 
15/14),

 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 28.03.2019 година, донесе

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

финансиски резултати за период од 
01.01.2018 година до 31.12.2018 година  на 

ЈПССО „Парк-Спорт“Велес.

 
 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извештајот за работата со финансиски резултати 
за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 
година на ЈПССО „Парк-Спорт“Велес.

 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на  објавувањето  во 
“Службен гласник на Општина Велес”.
 
 
Број 25-1417/11
29.03.2019 година
В е л е с

           
Претседател

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р



З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување 
Буџетски календар на Општина Велес за 2020 година

ЗАКЛУЧОК за донесување Буџетски календар на Општина 

Велес за 2020 година

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

текстот на Нацрт-Стратегија за развој  2019-2030 година 

„Велес-паметен град“

О Д Л У К А за утврдување на текстот на Нацрт- Стратегија 

за развој  2019-2030 година  „Велес-Паметен град“

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

управување на водоснабдителниот систем во населба 

Порцеланка на ЈКП „Дервен“ Велес

О Д Л У К А за давање на управување на водоснабдителниот 
систем во населба  Порцеланка на ЈКП „Дервен“Велес 

З А К Л У Ч О Кза објавување на Oдлука за прифаќање на 
предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Велес и Општина Чашка (од областа на 
културата)

О Д Л У К А за прифаќање на предлог  за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Велес и Општина 
Чашка  (од областа на културата)

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

Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во Општина Велес за 

2019 година

З А К Л У Ч О Кза не донесување Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2019 година

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

Годишна програма за работа на Локалниот совет за 

превенција на детско престапништво за 2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за работа на 
Локалниот совет за превенција на детско престапништво за 
2019 година
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на 
Годишна програма за работа на Локалната установа 
„Народен музеј“ Велес за 2019 година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за работа на 
Лoкална установа „Народен Музеј“ Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување 
Извештај од процена на штета од природна непогода – 
град, дожд - 13.06.2018 година од Комисијата за проценка на 
штети

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај од процена на 
штета од природна непогода – град, дожд- 13.06.2018година 
од Комисијата за проценка на штети

 З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување 
Извештај за работата со финансиски резултати за период 
од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година на ЈПССО „Парк-
Спорт“Велес

 З А К Л У Ч О К зане усвојување на Извештај за работата со 
финансиски резултати за период од 01.01.2018 година до 
31.12.2018 година  на ЈПССО „Парк-Спорт“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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