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Број 168
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за давање на времено
користење на простории од објекти на
здруженија, фондации и сојузи од Општина
Велес
Се објавува Oдлуката за давање на
времено користење на простории од објекти на
здруженија, фондации и сојузи од Општина
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 30.06.2022година.
Број 08-3158/1
04.07.2022 година
Велес 
Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 10, а
во согласност со член 64, став 3 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, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),
а во согласност со Правилникот за користење на
простории сопственост на Општина Велес од
страна на здруженија, фондации и сојузи од
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес”
бр. 05/15 и 11/18)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 30.06.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на времено користење на
простории од објекти на
здруженија, фондации и сојузи од Општина
Велес
Член 1

Со оваа Одлука на здруженија, фондации
и сојузи од Општина Велес им се дава на
времено користење простории од недвижен имот
во кои ќе ги извршуваат своите активности
согласно регистрираната дејност, а врз основа на
распишан јавен повик.
Член 2
Простории на времено користење од
недвижен имот сопственост на Општина Велес
се доделува на:
1.Просторија од објект на улица „Трајко
Панов“ бр.22 на КП бр.2405, заведен во ИЛ 23410
за КО Велес на:
· Урбана заедница „Димче Мирчев“
· Извиднички одред-„Димитар
Влахов“ просторија
евидентирана како ДП 1 со
површина од 12 м2 , и просторија
со површина од 10 м2, како објект
2 од КП 2405;
· Еколошко друштво „Вила Зора”Велес просторија евидентирана
како ДП 7 со површина од 11 м2;
· Друштво на родители за грижа на
здраво пок оление-Велес
просторија евидентирана како
ДП 2 со површина од 9 м2;
· Здружение на граѓани младински
образовен форум-Ск опје и
Здружение Центар на активни
граѓани АКТИВО, Велес
просторија евидентирана како
ДП – 8 со површина од 9 м2;
· Фондација за локален развој и
д е м о к р ат и ј а Ф о к ус , В ел е с
просторија евидентирана како
ДП 5, со површина од 11 м2;
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Спортско здружение Кајакарски
кану клуб Вардар просторија на
КП бр.2405, евидентирана како
објект бр. 3 со површина од 12 м2.
Здружение на граѓаниМ л а д и н с к о д р а м с к о - п о етс к о
с т уд и о П Р Е М И Е РА В ел е с
просторија на КП бр.2405, с о
површина од 9 м2, , просторија која
е д од ел н а н а УЗ и с л о б од н о
користење на салата за
состаноци.
Здружение на граѓани АКЦИЈАШВетерани Велес просторија на КП
бр.2405 евидентирана како ДП 6
со вкупна површина од 11 м2;

2. Просторија од објект на улица „11
Октомври“ бр.5 на КП бр.6795, заведен во ИЛ
30545 за КО Велес на:
· Ур ба н а з а ед н и ц а „ А л е к с о
Демниевски Бауман“,
· Противпожарен сојуз на Општина
Велес, просторија евидентирана
како ДП 4, со површина од 7 м2;
· Меѓуопштинско Здружение на
лица со телесен инвалидитет на
општина Велес Чашка и ГрадскоМОБИЛНОСТ Велес просторија
евидентирана како ДП 1, со
површина од 48 м2;
3. Просторија од објект на улица „Тодор
Јанев“ бр.7 А , на КП бр.6645, заведен во ИЛ
25069 за КО Велес на:
· Урбана заедница „9 ти Ноември“;
· Здру жение на граѓани Велес
Бајкинг Велес, просторија
евидентирана како -голема сала;
· Здружение за заштита на
човековите права на прогонетите
од егејскиот дел на МакедонијаЅвезда Велес, просторија
евидентирана како ДП-1 , со
површина од 12м2;
4.Просторија од објект на улица „ Благој
Ѓорев “ бр.35 А на КП бр.1916, заведен во ИЛ
31456 за КО Велес на:
· Урбана заедница „Трајче Панов“;
· Организација на жените на
О п ш т и н а В ел е с , п р о с т о р и ј а
евидентирана како ДП 2 со
површина од 7 м2 и ДП 1 со
површина од 9 м2;
· Здружение на спортски
рибол овци БАБУНА-Велес

Бр.11 стр. 789

просторија евидентирана како
ДП 3 со површина од 42м2;
5. Просторија од објект на улица
„Архепископ Михаил“ 156, на КП 5736, заведен во
ИЛ 31457 за КО Велес на:
· Урбана заедница „Славе Петков“;
· Здружение на лица со
церебрална парализа,
просторија евидентирана како
ДП 1, со површина од 47м2 ;
6. Просторија од објект на улица „Димитар
Влахов“ бр.57, на КП 2831, заведен
во ИЛ 29431, за КО Велес на:
· Ур ба н а з а ед н и ц а „ Б о гд а н
Каракостев“
· О п ш т и н с к а о р га н и з а ц и ј а н а
Сојузот на борците од НОБ на
Македонија 1941-1945 и
граѓаните продолжувачи Велес,
просторија на 3 кат евидентирана
како ДП 5 со површина од 11 м2 и
ДП 6 со површина од 10 м2;
· Визија-Центар за научна
фантастика на македонија,Велес
просторија на кат 3,
евидентирана како ДП 9, со
површина од 11 м2;
· Здружение Јени Хајат Ќупурли
2000, просторија евидентирана
како ДП-1 со површина од 17 м2;
· Здружение „Ќупурли Дернеги“
просторија евидентирана како
ДП-7 со површина од 11 м2;
· Здружение на граѓани
З Е М Ј ОД Е Л Ц И А Г РО ц е н т а р
Ораовец Велес евидентирана
како ДП-22 со површина од 31 м2;
· Здружение на граѓани Ресурсен
Центар на родители на деца со
посебни потреби Скопје
подружница Ресурсен центар на
родители на деца со посебни
потреби простории
евидентирана на кат-приземје
со вкупна површина од 160м2.
7. Просторија од објект на улица „Цар
Самоил“ бр.1 на КП бр.4810, заведен во ИЛ
31419 за КО Велес на:
· Здружение за инвалидски
пензионери на Општина Велес
просторија на приземје
евидентирана како ДП 1 и ДП 2 со
површина од 18 м2 ;
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Здру жение на граѓани ПОПИ
В ел е с п р о с то р и ј а н а к ат - 1 ,
евидентирана к ак о ДП 10, с о
површина од 31м2,;
Еколошка групација Грин ПауерВ ел е с , п р о с т о р и ј а н а к а т 1 ,
евидентирана к ак о ДП 2 -- с о
површина од 9м2;
Планинарско друштво „Бабуна“
просторија на кат 2,
евидентирана како ДП 2 со
површина од 9 м2;
З д ру ж е н и е н а С П О РТ С К И
ВЕТЕРАНИ-ВЕЛЕС, просторија
евидентирана на кат 1 како ДП 11,
со површина од 17 м2.

8. Просторија од објект на улица ул.
„ А л е к с о Д е м н и е вс к и Б аум а н “ б р . 1 0 , с а л а
„Гемиџии
· Здружение за безбедност на вода
и планина Македонски спасител;
· Стрип центар на М ак едонија
Велес
· Фолклорен Ансамбал Вила Зора
Велес
Член 3

Просториите утврдени во член 2 на оваа
Одлука се даваат на времено користење од 3
години без надоместок. Доколку во објектот каде
се користат просториите од здруженијата има
з а ед н и ч к и п р о с т о р и и ( х од н и ц и , с к а л и л а ,
санитарии, чајна кујна и сл.), должни се истите да
ги користат и одржуваат заедно по куќен ред.

Член 4

Здруженијата се обврзуваат редовно да
ги подмируваат сметките за комунални трошоци
(струја, вода и др.) и тековно да го одржува
просторот.
Член 5

П р и к о р и с те њ ето н а п р о с то р и ј ата ,
корисникот не смее да дозволи да има користење
на истата од други лица без с огласност на
сопственикот.

Член 6

За временото користење на просторот од
објектот утврден во член 2 на оваа Одлука,
помеѓу Општината Велес и Здруженијата ќе се
с к л у ч ат Д о го во р и во к о и ќ е б и д е о п и ш а н а
просторијата како и правата и обврските помеѓу
договорните страни.

Бр.11 стр. 790

Член 7

С е з а д ол ж у ва Гр а д о н ач а л н и к от н а
Општина Велес да ги склучи овие договори.
Записникот на Комисијата за
распределба на простории сопственост на
Општина Велес на невладини организации,
здруженија на граѓани и фондации е составен
дел на оваа Одлука.
Член 8

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







Број 25-3143/2 



01.07.2022год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
Број 169
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за давање
согласност за распишување
Јавен повик за формирање на
Иницијативен одбор за
конституирање на Локално Собрание
на млади на Општина Велес

Се објавува Одлук ата за давање
согласност за распишување Јавен повик за
формирање на Иницијативен одбор за
конституирање на Локално Собрание на млади
на Општина Велес, што Советот на Општина
Велес ja донесе на седницата одржана на
30.06.2022 година.
Број 08-3158/2 
04.07.2022 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.
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Врз основа на член 17 од Законот за
младинско учество и младински политики („Сл.
весник на РСМ” бр. 10/20) и член 36, став 1, точка
15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ”, бр. 5/02), а во врска со член
44 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), по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.06.2022 година, донесе

Општина Велес, која ќе даде предлог Мислење
до Градоначалникот за избор на членови на ИО.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Велес”.

Број 25-3143/3 
01.07.2022год.
Велес

ОДЛУКА
за давање согласност за распишување Јавен
повик за формирање на Иницијативен одбор
за конституирање на Локално Собрание на
млади на Општина Велес
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес дава согласност за распишување Јавен
повик за формирање на Иницијативен одбор за
конституирање на Локално Собрание на млади
на Општина Велес.
Член 2
За конституирање на Лок алното
Собрание на млади се формира Иницијативен
одбор.
Првата седница на Иницијативниот одбор
ја свикува, отвора и со неа раководи
највозрасниот член од избраните членови на
Иницијативниот одбор.
Иницијативниот одбор го распишува
повикот со цел конститутирање на Локално
Собрание на млади во согласност со Статутот на
општината по принципот на транспарентност и
јавност.
Иницијативниот одбор е составен од пет
(5) члена и се формира само за одржување на
конститутивно Локално Собрание на млади.
В о С о б р а н и ет о н а м л а д и м о ж ат д а
членуваат младински организации, организации
на млади, политички подмладоци, ученички и
студентски организации и други облици на
младинско здружување.
Формите на организирање и здружување
не мора да бидат регистрирани со седиште во
Општина Велес, но мора да имаат активности на
територијата на Општина Велес.
Член 3
Јавниот повик трае седум (7) работни
дена, сметано од денот на објавувањето.
Јавниот повик во себе содржи, услови и
начин на избор на членовите на Иницијативниот
одбор.
Јавниот повик се објавува во електронска
форма на интернет страницата на Општина
Велес.
Пристигнатите пријави согласно Јавниот
повик ќе ги разгледува посебно формирана
Комисија, формирана од Градоначалникот на

Бр.11 стр. 791







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
Број 170
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука 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 Одлуката 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, што Советот на
Општина Велес ja донесе на седницата одржана
на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/3 
04.07.2022 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 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 30.06.2022 година, донесе

ОДЛУКА
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
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
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 и
тоа:
1.

КП бр.16415 за КО Велес

Член 2

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

Број 25-3143/4 
01.07.2022год.
Велес







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Бр.11 стр. 792

Број 171
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука 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
Велес
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вк л опување на бесправните објекти изградени во КО Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с j a д о н е с е н а
седницата одржана на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/4 
04.07.2022 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 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, 06/19 и 08/21), а по
предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 30.06.2022 година, донесе
ОДЛУКА
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 Велес
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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.


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

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 30.06.2022 година, донесе

КП бр. 10891/1 за КО Велес



Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-3143/5 
01.07.2022год.
Велес





ОДЛУКА
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 Ораовец



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 Башино
с ел о , с о н а м е н а А 4 - в и к е н д к у ќ и в о и д н а
урбанистичко планска документација и тоа:
1.
КП бр. 320 за КО Ораовец


Член 2

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

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
Број 172
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука 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
Ораовец

Број 25-3143/6 
01.07.2022год.
Велес












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Се објавува Одлуката 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 Ораовец,
што Советот на Општина Велес ja донесе на
седницата одржана на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/5 
04.07.2022 година 
Велес 

Бр.11 стр. 793
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Бр.11 стр. 794

Број 173
Член 2
С р ед с т в а ш т о ќ е с е д од ел у в а ат с е
планирани во годишниот буџет на Општина
Велес, во повеќе програми, во зависност од
потребата на доделување на еднократната
парична помош.
Член 3
Право на доделување на средства од
Буџетот на Општина Велес имаат:
-здруженија и поединци кои вршат афирмација и
претставување на општината во земјата и
странство со учество и пласмани во
н а т п р е в а р у в а њ а о д о бл а с т а н а с п о р т о т,
културата и др.
-физички лица, жители на општината кои
претрпеле штети од елементарна непогода –
пожари;
- физички лица, жители на општината од
к ат е го р и ј а н а г р а ѓ а н и с о в и с о к с т е п е н н а
социјална и здравствена неповолна состојба.

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување
постапка за доделување
финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес

Се објавува Одлук ата за утврдување
постапка за доделување финансиски средства
од Буџетот на Општина Велес, што Советот на
Општина Велес ja донесе на седницата одржана
на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/6 
04.07.2022 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.05/02) и член 45 став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14,
15/18, 06/19 и 08/21),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 30.06.2022 год. Донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа Одлука се пропишува
постапката за доделување средства од Буџетот
на Општина Велес на жители на Општината кои
се нашле во состојба од потреба за користење
средства во вид на еднократна парична помош
(во понатамошниот текст -средствата).



Член 4
Средства кои ќе се определат од Буџетот
на Општина Велес за доделување имаат за цел
да се помогне на жителите на Општината кои се
нашле во состојба од потреба за користење
средства во вид на еднократна парична помош и
се определуваат на следниов начин:
· Средства за намена од член 3 ,
став 1, алинеа 1 се движат во
мак симален износ до 25.000
денари;
· Средства за намена од член 3 ,
став 1, алинеа 2 се движат во
мак симален износ до 45.000
денари;
· Средства за намена од член 3 ,
став 1, алинеа 3 се движат во
мак симален износ до 35.000
денари;

Член 5
Средствата можат да се искористат по
претходно поднесено барање со документација
со која се потврдува потребата од парични
средства до Комисијата за финансирање и Буџет
при Советот на Општина Велес и одобрени со
решение од Советот на Општина Велес.
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Член 6
Комисијата за финансирање и Буџет при
Советот на Општина Велес при разгледувањето
на барањата за еднократна парична помош ќе се
води од определените критериуми за
доделување на финансика помош, утврдени со
посебен акт донесен од Советот на Општина
Велес.
Во посебниот акт ќе се утврдат
критериумите за доделување финансиски
средства за секоја к атегорија, висината на
средствата, потребата документација, роковите и
начинот на постапката по поднесеното барање до
донесување на решение за исплата.
Член 7
Средствата од Буџетот на Општина
Велес можат да се користат само еднаш во текот
на календарската година, освен за исклучителни
случаеви за кои Комисијата одлучила и дала
предлог до СОВ за донесување на решение.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во Слу ж бен
гласник на Општина Велес.
Број 25-3143/7 
01.07.2022год.
Велес







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
Број 174
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Правилник за утврдување критериуми
за доделување финансиски средства
од Буџетот на Општина Велес

Бр.11 стр. 795

Се објавува Заклучокот за донесување
П р а в и л н и к з а у т в рд у ва њ е к р и те р и ум и з а
доделување финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 30.06.2022
година.
Број 08-3158/7 
04.07.2022 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.05/02) и член 45 став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14,
15/18, 06/19 и 08/21),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 30.06.2022год., донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ОД
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат
критериумите и начинот за доделување средства
од Буџетот на Општина Велес од програмата AOСовет на Општина Велес.
Член 2
Средствата ќе се доделуваат исклучиво
н а ба р ател и к о и п о п р и л ож е н а с о од вет н а
документација, ќе се утврди дека го усполниле
условот да добијат средства од Буџетот на
Општина Велес.
Средствата се засмет уваат к ак о
еднократна парична помош.
Средствата како еднократна парична
помош, барателот може да го оствари само
еднаш во текот на годината.
Член 3

Барањето, заедно со документација која
ја поседува барателот се доставува до архива во
Општина Велес, на посебен образец – Барање за
одобрување на средства како помош, кое е
составен дел на овој Правилник.

Доколку кон барањето не е доставена
потребната документација, истото нема да биде
предмет на рзгледување.
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Член 4

Висината на паричната помош во неколку
категории, е определена од Советот на Општина
Велес со посебно донесен акт.

Одобрените средства се пренесуваат
исклучиво на сметка на барателот –корисникот,
преку Одделението за финансиска помош при
општина.
Член 5
Право на доделување на средства од
Буџетот на Општина Велес имаат:
- зд р у ж е н и ј а и п о ед и н ц и к о и в р ш ат
афирмација и претставување на општината во
земјата и странство со учество и пласмани во
н а т п р е в а р у в а њ а о д о бл а с т а н а с п о р т о т,
културата и др.
-физички лица, жители на општината кои
претрпеле штети од елементарна непогода –
пожари;
- физички лица, жители на општината од
к ат е го р и ј а н а г р а ѓ а н и с о в и с о к с т е п е н н а
социјална и здравствена неповолна состојба.
Член 6
Како критериуми/услови за доделување
средства за категоријата граѓани утврдена во
член 5 став 1 алинеа 1 се определуваат:
да се жители на општина Велес;
да има учество на домашни или странски
натпреварувања;
достава на покана или друга
докумнетација која го појаснува претставувањето
или натреварувањето;
достава на портфолио или лична
биографија за учество во ак тивности од
соодветната област;
доколку претставувањето на градот е
поединечно или екипно, висината на средствата
се одобрува по предлог на Комисијата.
За исклучоци од овие услови одлучува
Комисијата за финансирање и Буџет при Советот
на Општина Велес.
Член 7
Како критериуми/услови за доделување
средства за категоријата граѓани утврдена во
член 5 став 1 алинеа 2 се определуваат:
да се жители на општина Велес;
да се сопственици на имотот на коj е
сторена материјалната штета;
да поседуваат записи од направена
материјална штета, издадена од надлежни
органи (ТППЕ Велес и МВР – СВР Велес).

Бр.11 стр. 796

За исклучоци од овие услови одлучува
Комисијата за финансирање и Буџет при Советот
на Општина Велес.
Член 8
Како критериуми/услови за доделување
средства за категоријата граѓани утврдена во
член 5 став 1 алинеа 3 се определуваат:
да се жители на општина Велес;
д а с е д о к а ж е с о ц и ј а л н ата и зд р а в ствената неповолна состојба со докумен-тација
од соодветна институција.
За исклучоци од овие услови одлучува
Комисијата за финансирање и Буџет при Советот
на Општина Велес.

Член 9
Сите поднесени барања до СОВ во сите
области од категориите на граѓани одредени со
овој Правилник се распоредуваат до Комисијата
за финансирање и Буџет. На своја посебно
закажана седница ги разгледува и одлучува по
нив. По ова истата доставува предлог до Советот
на Општина Велес за доделување на средства од
Буџетот на Општина Велес, како еднократна
парична помош.
Член 10
Овој Правилник влегува во сила
наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе
се објави во „Службен гласник на Општина
Велес“.
Број 25-3143/8 
01.07.2022год.
Велес







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
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Број 175
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина Велес за
2022 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2022 година,
што Советот на Општина Велес, го донесе на
седницата одржана на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/8
04.07.2022 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 30.06.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на просторот на
Општина Велес за 2022 година.

1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2022 година.



Бр.11 стр. 797

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3143/9 
01.07.2022 година
Велес







Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ” бр.5/02), член 95, став 1 од Законот за
градежно земјиште („Сл. весник на РМ” бр. 15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), а
согласно Правилник за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
у т в рд у ва њ е н а в и с и н ата н а т р о ш о ц и те з а
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Сл. весник на РМ” бр. 193/16 и
72/2018 ), и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес”
бр.12/06, 3/09,18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а
по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес, 
Советот на Општина Велес на седницата
одржана
година,
донесе

 на 30.06.2022


ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на Општина
Велес за 2022 година
.Во Програмата за уредување на градежното
земјиште на просторот на Општина Велес за
2022 година („Службен гласник на Општина
Велес” бр.19/21, 1/22 и 6/22) се вршат следните
изменувања и дополнувања:
во табелата Расходи со средства од
Буџетот на општина Велес,
во програма Ј – Комунални дејности,
вкупниот износ 113.755.528,00 денари останува
непроменет.
П од п р о г р а м ата Ф 2 0 Ур ед у ва њ е н а
градежно земјиште износот 3.400.000,00 се
брише и се заменува со 2.720.000,00 денари.
Во точк а 1 . Надзор на изведбата на
градежни објекти износот од 1.000.000,00
денари се брише и се заменува со 800.000,00
денари.







·
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Во точка 2. Геодетски услуги износот од
2.000.000,00 денари се брише и се заменува со
1.520.000,00 денари.
П од п р о г р а м ата Ф 3 0 Ур ед у ва њ е н а
простор во рурални подрачја, износот
5.000.000,00 се брише и се заменува со
5.700.000,00 денари.
Во точка 1 Асфалтирање или
бетонирање на улици во рурални подрачја
(Дурутовец, Иванковци, Башино село, Раштани,
Сујаклари, Караслари, Отовица, село Бузалково,
село Горно Оризари, село Мамутчево, село
Црквино и др.), износот од 5.000.000,00 денари
се брише и се заменува со 5.700.000,00 денари.
Во подпрограма Ј комунални дејности
износот 101.355.528,00 денари се брише и се
заменува со 101.335.528,00 денари.
Во подпрограма Ј00 Одрж ување на
урбана опрема, износот 800.000,00 денари се
брише и се заменува со 640.000,00 денари.
Во точка 1 Одржување на разна урбана
опрема, поправк а, замена и фарбање на
столбчиња, парапети , канделабри, огради и
о с т а н ат и ел е м е н т и ( з а ш т и т н а о г р а д а н а
игралиште на ул."Димко Најдов", плоштад Којник
и др.), износот од 800.000,00 денари се брише и
се заменува со 640.000,00 денари.
Во подпрограма ЈН0 Урбана опрема
(капитални расходи), износот 1.800.000,00
денари се брише и се заменува со 1.440.000,00
денари.
В о т о ч к а 2 Ра к о х в а т и и о г р а д и в о
високите зони од градот, износот од 500.000,00
денари се брише и се заменува со 300.000,00
денари.
В о т оч к а 4 Од р ж у в а њ е н а у к р а с н и
фонтани во град Велес, износот од 400.000,00
денари се брише и се заменува со 240.000,00
денари.
Во подпрограма ЈГ0 Изградба на
с и с те м и з а вод о с н а бд у ва њ е , и з н о с от
3.000.000,00 денари се брише и се заменува со
2.400.000,00 денари.
Во точка 1 Изградба на нови водоводни
линии на територија на Општина Велес, износот
од 3.000.000,00 денари се брише и се заменува
со 2.400.000,00 денари.
Во подпрограма Ј20 Одведување и
п р еч и с т у в а њ е н а от п а д н и в од и , и з н о с от
1.500.000,00 денари се брише и се заменува со
1.600.000,00 денари.
Во точка 2 Одржување на фекална и
атмосверска канализација на територија на
Општина Велес, износот од 500.000,00 денари се
брише и се заменува со 600.000,00 денари.
Во подпрограма ЈИ0 Изградба на
системи за одведување и пречистување на
отпадни води, износот 4.500.000,00 денари се
брише и се заменува со 4.300.000,00 денари.

Бр.11 стр. 798

Во точк а 2 Изведба на фек ална
к а н а лиза циј а во Н а с елба Пр е ва ле ц с о
регулација на суводолица, износот од
1.500.000,00 денари се брише и се заменува со
1.300.000,00 денари.
Во подпрограма Ј30 Јавно осветлување,
износот 29.792.355.000,00 денари се брише и се
заменува со 29.512.355,00 денари.
Во точк а 6 Замена на постојни с о
економични светилки (натриумови со ЛЕД да се
заменат), износот од 700.000,00 денари се
брише и се заменува со 420.000,00 денари.
Во подпрограма ЈА0 Изградба на јавно
осветлување, износот 4.200.000,00 денари се
брише и се заменува со 3.700.000,00 денари.
Во точка 3 Осветлување во Индустриски
зо н и и с ател и тс к и н а с ел б и , и з н о с от од
900.000,00 денари се брише и се заменува со
500.000,00 денари.
Во точка 5 Изведба на ново мерно место,
износот од 400.000,00 денари се брише и се
заменува со 300.000,00 денари.
В о п од п р о г р а м а Ј 6 0 Од р ж у в а њ е и
заштита на лок ални патишта, улици и
регулирање на режимот на сообраќај, износот
10.400.000,00 денари се брише и се заменува со
9.250.000,00 денари.
Во точк а 2 Бетонирање на потпорни
ѕидови - интервентно, износот од 800.000,00
денари се брише и се заменува со 850.000,00
денари.
Во точк а 3 Зимско одржување на
лок ални патишта и улици, износот од
2.000.000,00 денари се брише и се заменува со
800.000,00 денари.
Во подпрограма ЈД0 Изградба и
реконструкција на локални патишта и улици
износот 25.200.000,00 денари се брише и се
заменува со 28.330.000,00 денари.
Во точка 1. Реконструкции на улици на
територија на Општина Велес со бетонирање
(Реконструкција на дел од улица "Сараевска" од
број 1 до број 17, дел од ул."Даме Груев", дел од
ул."Браќа Поп Јорданови", дел од ул."Максим
Горки", дел од ул."Вера Циривири", дел од
ул."Димче Мирчев", дел од ул."Ѓоре Органџиев",
дел од ул."Благој Нечев", дел од ул."Тодор
Јанев", дел од ул. "Браќа Капчеви", дел од ул.
"Коле Цветков", дел од ул. "Благој Кирков", дел
од ул. "Павел Шатев", дел од ул. "Наце Димов",
дел од ул."Камка Тоцинова", дел од ул. "Васа
Кошулчева", дел од ул. "Стеван Бобев", дел од
ул." 11-ти Октомври", дел од ул. "Андон Шурков",
дел од ул. "Андон Ќосето", ул."Петар Михов",
ул."Ѓорѓи Димитров", дел од ул. "Ѓорче Петров",
ул."Христо Татарчев" дел, пристапен пат позади
објект за домување на улица "Благој Ѓорев"
бр.127/3 и други.. износот од 4.000.000,00
денари се брише и се заменува со 5.430.000,00
денари
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Бр.11 стр. 799

Број 176
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување на Програмата за
поддршка на граѓанскиот сектор во 2022
година

Во точка 2. Реконструкции на улици на
територија на Општина Велес со асфалтирање
на дел од ул.'Ганчо Хаџи Панзов" и др. износот од
8.000.000,00 денари се брише и се заменува со
9.600.000,00 денари.
Во точка 3. Реконструкција на улици на
територија на Општина Велес и изведба на нови
улици со поплочување со префабрикувани
бетонски елементи. износот од 2.000.000,00
денари се брише и се заменува со 2.500.000,00
денари.
Во точка 6. Изградба и поставување на
автобуски постојки во градот и населените места
и санација на постоечки износот од 300.000,00
денари се брише и се заменува со 100.000,00
денари.
В о т о ч к а 7 . Гр а д е ж н и з а ф а т и з а
воведување на еднонас очно одвивање на
сообраќај на спој на Архиепископ Михаил со
Љубен Весов, износот од 1.500.000,00 денари
се брише и се заменува со 1.300.000,00 денари.

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување на Програмата за
поддршка на граѓанскиот сектор во 2022 година,
што Советот на Општин Велес го донесе на
седницата одржана на 30.06.2022 година.


2. Оваа програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Велес“.

Број 08-3158/9 
04.07.2022 година 
Велес

Број 25-3143/9 
01.07.2022год.
Велес













Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.



Претседател
Зоран Љутков с.р.
на Советот на Општина Велес




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 30.06.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување на
Програмата за активностите на Општина
Велес за поддршка на граѓанскиот сектор
во 2022 година
1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за изменување на Програмата за
активностите на Општина Велес за поддршка на
граѓанскиот сектор во 2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3143/10
01.07.2022 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.



04 јули

2022

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 36, став 1, точка 13 од
Законот за локална самоуправа („Сл. 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), а по предлог на Градоначалникот на
Општина Велес,
Советот на Општина Велес на Седницата
одржана на 30.06.2022 година ја донесе следната

1.Со оваа Програма се вршат следните
изменувања во Програмата за активностите на
Општина Велес за поддршка на граѓанскиот
сектор во 2022 година („Службен гласник на
Општина Велес” бр19/21):
· В о точ к ата 1 . „ А КТИВ Н ОСТИ” , во
к ол оната „Предвидени средства“,
износот 1.620.000,00” се брише и се
заменува со износот „1.440.000,00”.
· Во потточката 1.1. „Учество во
реализација на проекти со граѓански
организации и поддршка на програмски
активности”, предвидените средства во
износ од „900.000,00” се брише и се
заменува со износот „720.000,00”.
· Во дел от „ВК УПНО”, во к ол оната
„Предвидени средства“, износ от од
„1.620,000,00” се брише и се заменува со
износот „1.440.000,00”.

2.Оваа Програма влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес”.







Број 177
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување
на Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на здравствената заштита
во 2022 година

ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за
активностите на Општина Велес за
поддршка на граѓанскиот сектор во 2022
година

Број 25-3143/10
01.07.2022год.
Велес

Бр.11 стр. 800



Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на
здравствената заштита во 2022 година, што
С о ветот н а О пш т ин В еле с го до н е с е н а
седницата одржана на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/10 
04.07.2022 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),
С о ветот н а О п ш т и н а В ел е с н а с ед н и ц ата
одржана на 30.06.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на здравствената заштита
во 2022 година
1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за именуавње на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на
здравствената заштита во 2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3143/11
01.07.2022 година
Велес







Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
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Бр.11 стр. 801

Број 178
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. 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, 6/19 и
8/21), а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.06.2022 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за
активноститена Општина Велес
во областа на здравствената заштита во
2022 година
1.Со оваа Програма се вршат следните
изменувања во Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на здравствената
заштита во 2022 година („Службен гласник на
Општина Велес“ бр.19/21) каде
· Во дел Т1 ПРЕВЕНТИВНА
З Д РА ВСТ В Е Н А З А Ш Т И ТА , и з н о с от
„1.450.000,00“ се брише и се заменува со
износот „1.160.000,00“.
· Во ставката со реден број 2 „Здравствени
прегледи на вработените во
образование“, во колоната Предвидени
средства износот „600.000,00“ се брише и
се заменува износот „310.000,00“ .
· Во дел Т1 ВК УПНО во колоната
Предвидени средства износот
„5.600.000,00“ се брише и се заменува со
износот „5.310.000,00“

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

Број 25-3143/11
01.07.2022год.
Велес









Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокот за неприфаќање
Иницијатива за донесување на Одлука од
Советот со која престојот и исхраната на
децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат
ослободени од пратиципација

Се објавува Заклучокот за неприфаќање
Иницијатива за донесување на Одлук а од
Советот со која престојот и исхраната на децата
во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат ослободени
од пратиципација, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.06.2022 година.
Број 08-3158/11
04.07.2022 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 30.06.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за неприфаќање Иницијатива за донесување
на Одлука од Советот со која престојот и
исхраната на децата во ОЈУДГ „Димче
Мирчев“ ќе бидат ослободени од
пратиципација
1 . С о ветот н а О п ш т и н а В ел е с н е ј а
прифати Иницијативата за донесување на
Одлука од Советот со која престојот и исхраната
на децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат
ослободени од пратиципација, поднесена од
група членови на Советот.



04 јули

2022

Службен гласник на Општина Велес_

РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2023 година на ОСУ „Јовче
Тесличков“ Велес

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


Број 25-3143/12
01.07.2022 година
В е л е с



1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2023 година
на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес со бр.01-466/1
од 07.06.2022 година.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.


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

Број 179
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









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 20-б 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) и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр.
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.06.2022 година, донесе







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
Број 180
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

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Годишен план за вработување за
2023 година на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 30.06.2022 година.





Број 25-3143/13
01.07.2022год.
Велес

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Годишен план за вработување
за 2023 година на ОСУ „Јовче Тесличков“
Велес

Број 08-3158/12 
04.07.2022 година 
Велес

Бр.11 стр. 802



ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Годишен
план за вработување за 2023 година на
СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес

С е о б ј а в у в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Годишен план за вработување за
2023 година на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/13
04.07.2022 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.



04 јули

2022

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), член 20-б 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) и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр.
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.06.2022 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2023 година на СOУ
„Гимназија Кочо Рацин“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2023 година
на СOУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес со бр.04435/1 од 14.06.2022 година.

2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-3143/14
01.07.2022год
Велес







Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 181
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлука за утврдување
на цени на влезници за
посетители на Градски базен Велес
С е о б ј а ву ва Ре ш е н и ето з а д а ва њ е
согласност на Одлука за утврдување на цени на
влезници за посетители на Градски базен Велес,

Бр.11 стр. 803

што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.06.2022 година.
Број 08-3158/14 
04.07.2022 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.
Врз основа на член 11, став 1, точка 5 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) и член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(“Сл. весник на РМ” бр.5/02) и член 45
став 1 од Стат утот на Општина Велес
(„Сл.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 30.06.2022 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
утврдување на цени на влезници за
посетители на Градски базен Велес

1.Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за давање согласност на Одлука за
утврдување на цени на влезници за посетители
на Градски базен Велес донесена од Управниот
одбор на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес,
Велес на седницата одржана на 23.06.2022
година со бр.01-76/2.
2. Управниот одбор на ЈП „Парк –Спорт и
Паркинзи“, е должен во Одлуката за давање
согласност на Одлука за утврдување на цени на
влезници за посетители на Градски базен Велес
со бр.01-76/2, да го вгради амандманот кој беше
у с в о е н о д С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с , а
предложен од страна на Градоначалникот. По ова
измената на Одлуката, треба да ја достави на
согласност до основачот.



04 јули

2022

Службен гласник на Општина Велес_

став 1 од Стат утот на Општина Велес
(„Сл.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 30.06.2022 година донесе,

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


Број 25-3143/15
01.07.2022год.
Велес







РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
утврдување на цени за издавање
на шанкови и рекламен простор на Градски
базен Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.
Број 182
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

1.Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за утврдување на цени за издавање на
шанкови и рекламен простор на Градски базен
Велес, донесена од Управниот одбор на ЈП „Парк
–Спорт и Паркинзи“ Велес, Велес на седницата
одржана на 23.06.2022 година со бр.01-76/3.

2 . Ова Ре ш е н ие вле гу ва во с ила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлука за
утврдување на цени за издавање на
шанкови и рекламен простор на
Градски базен Велес

Број 25-3143/16
01.07.2022год
Велес












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.






Врз основа на член 11, став 1, точка 5 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) и член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(“Сл. весник на РМ” бр.5/02) и член 45









Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Одлука за утврдување на цени за
издавање на шанкови и рекламен простор на
Градски базен Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.06.2022 година.
Број 08-3158/15 
04.07.2022 година 
Велес

Бр.11 стр. 804



04 јули

2022

Службен гласник на Општина Велес_

Број 183
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


1.Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за утврдување работното време на
објект Градски базен Велес за летната сезона
2022 донесена од Управниот одбор на ЈП „Парк
–Спорт и Паркинзи“ Велес, на седницата одржана
на 23.06.2022 година со бр.01-76/6.

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлука
за утврдување работното време на објект
Градски базен Велес за летната сезона
2022

Број 25-3143/17
01.07.2022год
Велес

С е о б ј а ву ва Ре ш е н и ето з а д а ва њ е
согласност на Одлука за утврдување работното
време на објект Градски базен Велес за летната
сезона 2022, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 30.06.2022
година.
Број 08-3158/16
04.07.2022 година 
Велес



















Врз основа на член 11, став 1, точка 5 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) и член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(“Сл. весник на РМ” бр.5/02) и член 45
став 1 од Стат утот на Општина Велес
(„Сл.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 30.06.2022 година донесе,

РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
утврдување работното време на објект
Градски базен Велес за летната сезона 2022









Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.





Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.




Бр.11 стр. 805
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Бр. на акт
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Бр.11 стр. 806
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фондации и сојузи од Општина Велес
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О Д Л У К А за давање на времено користење на простории од
објекти на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за давање согласност за
распишување Јавен повик за формирање на Иницијативен
одбор за конституирање на Локално Собрание на млади на
Општина Велес
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ОДЛУКА за давање согласност за распишување Јавен повик
за формирање на Иницијативен одбор за конституирање на
Локално Собрание на млади на Општина Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување Одлука 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
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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
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З А К Л У Ч О К за објавување Одлука 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 Велес
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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 КО Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување Одлука 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 Ораовец
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 Ораовец
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З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување постапка
за доделување
финансиски средства
од Буџетот на
Општина Велес
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ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС
174

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување
Правилник за утврдување критериуми за доделување
финансиски средства од Буџетот на Општина Велес

795

П РА В И Л Н И К З А У Т В РД У ВА Њ Е К Р И Т Е Р И У М И З А
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
175

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште на просторот на Општина
Велес за 2022 година

797

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина Велес за 2022 година.
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување на Програмата за поддршка на
граѓанскиот сектор во 2022 година

799

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за изменување на
Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка
на граѓанскиот сектор во 2022 година
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување на Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на здравствената заштита во
2022 година
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З А К Л У Ч О К за донесување Програма за изменување на
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на
здравствената заштита во 2022 година
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучокот за неприфаќање
Иницијатива за донесување на Одлука од Советот со која
престојот и исхраната на децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе
бидат ослободени од пратиципација
З А К Л У Ч О К за неприфаќање Иницијатива за донесување на
Одлука од Советот со која престојот и исхраната на децата
во ОЈУДГ „Димче Мирчев“
ќе бидат ослободени од
пратиципација
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З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишен план за вработување за 2023 година на
ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес

782

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2023 година на ОСУ „Јовче Тесличков“
Велес

180

З А К Л У Ч О К
за објавување Решение за давање
согласност на Годишен план за вработување за 2023 година
на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес

782

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2023 година на СOУ „Гимназија Кочо Рацин“
Велес

181

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за утврдување на цени на влезници за посетители
на Градски базен Велес

783

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за утврдување
на цени на влезници за посетители на Градски базен Велес

182

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за утврдување на цени за издавање на шанкови и
рекламен простор на Градски базен Велес

784

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за утврдување
на цени за издавање на шанкови и рекламен простор на
Градски базен Велес

183

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука
за утврдување работното време на објект
Градски базен Велес за летната сезона 2022
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за утврдување
работното време на објект Градски базен Велес за летната
сезона 2022
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