СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 13 година LIV

Излегува по потреба

30 август 2018 година

Бр.206

Велес.

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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

И м ето н а О п ш т и н с к ото о с н о в н о
училиште е „Панко Брашнаров“-Велес (во
натамошниот текст: Општинско основно
училиште).

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката зао сновање на
општинско основно училиште во Велес
Се објавува Одлукатазаосновање на
општинскоосновноучилиштево Велес, што
Советот на Општина Велес ja донесе на
седницата одржана на 29.08.2018 година.
Број 08-4438/1
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 34, став 1 и член 35,
став 1, точка 6 од Законот за установите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.32/05, 120/05 и51/11), член 23 од Законот за
основното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15,
98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18), а во согласност со член 36,
став 1, точка 4 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија “ бр.5/02),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 29.08.2018 година
донесе,
ОДЛУКА
за основање на општинско основно
училиште во Велес
Член 1
Со оваа Одлука, се основа општинско
основно училиште од постојните училишта ООУ
„Јордан Хаџи Константинов Џинот“ – Велес и
Општинското основно училиште „Благој Кирков“-

Член 2
Општинското основно училиште, е
правен следбеник на Општинското основно
училиште „Јордан Хаџи Константинов Џинот“
–Велес и Општинското основно училиште „Благој
Кирков“- Велес.
Член 3
Во општинското основно училиште ќе се
реализираат и остваруваат плановите и
програмите од основно образование кои до сега
се реализирале во општинските основни
училишта од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Во Општинското основно училиште ќе се
реализираат и остваруваат образовните планови
и програми од член 3 од оваа одлука, почнувајќи
од 03.09.2018 година.
Член 5
Учениците кои ја следат наставата во
општинските основни училишта од член 1 од оваа
Од л у к а , ќ е п р од ол ж ат с о н а с та ва во
Општинското основно училиште „Панко
Брашнаров“ Велес.
Член 6
Средствата за основање, просторот,
опремата, нагледните средства и слично се
обезбедуваат од општинските основни училишта
од член 1 од оваа одлука, утврдени со биланс врз
основа на пописот што ќе се изврши веднаш по
влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 7
Наставниците стручните соработници,
административно-техничките работници се
преземаат од општинските основни училишта од
член 1, став 1 од оваа одлука.
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Член 8
З а и з в р ш у ва њ е н а п од гото в к и те з а
почеток со работа на општинското основно
училиште, Градоначалникот на Општина Велес
формира Комисија, која извршува подготовка за
почеток со работа на Општинското основно
училиште.
Член 9
Формирањето на училишниот одбор,
донесувањето на Стат утот и именувањето
директор на општинското основно училиште ќе се
изврши во рок од шест месеци од денот на уписот
на општинското основно училиште во Централен
регистар.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/2
30.08.2018год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петровс.р.
Бр.207
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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување
Кварталниот извештај за извештајниот
период (кумулативно) за квартал од
01.01.2018 до 30.06.2018год
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2018 до
30.06.2018год, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 29.08.2018
година.
Број 08-4438/2
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Бр.13 стр. 517

Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10 и
15/14),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 29.08.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Квартален извештај за
извештајниот период (кумулативно) за
квартал од 01.01.2018 година до 30.06.2018
година
1. Советот на Општина Велес го усвои
Кварталниот извештај за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година
30.06.2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-4421/3
30.08.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.13 стр. 518
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Бр.13 стр. 519
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Бр.208
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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на
приоритет на проект за инфраструктура
„Изградба на локален пат до село Сливник“
Се објавува Одлуката за утврдување на
п р и о р и т ет н а п р о е к т з а и н ф р а с т р у к т у р а
„Изградба на локален пат до село Сливник“, 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 29.08.2018 година.
Број 08-4438/3
30.08.2018 година
Велес

Бр.13 стр. 550

Член 3
Оваа Одлука заедно со Согласноста за
намена на инвестиција на проект за
инфраструктура „Изградба на дел од локален пат
до село Сливник“, Општина Велес, ќе биде
доставена до Агенцијата за финансиск а
поддршка на земјоделството и руралниот развој
за 2018 година.
Член 4
Во случај на одобрување на проектната
аплик ација, Општина Велес ќе ги обезбеди
средствата за покривање на данок от на
д од а д е н а в р ед н о с т к о и п р о и зл е г у ва ат од
проектот.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/4
30.08.2018 година
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 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.12/06,13/09, 18/10 и 15/14), а во
с о гл а с н о с т с о П р о г р а м ата з а ф и н а н с и с к а
поддршка на руралниот развој на Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.08.2018 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
Утврдување на приоритет на проект за
инфраструктура „Изградба на локален пат
до село Сливник“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на
проект за инфраструктура „Изградба на дел од
локален пат до село Сливник“.
Член 2
Средствата за оваа намена се
обезбедуваат од Програмата за финансиска
поддршк а на руралниот развој, М ерк а 321
„Подобрување на квалитетот на живот во рурални
средини“ што ја спроведува Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој за 2018 година.

Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетров с.р.
Бр.209
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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
согласност за намена на инвестиција за
апликација на проект „Изградба на локален
пат до село Сливник“
Се објавува Одлук ата за давање
с о гл а с н о с т з а н а м е н а н а и н в е с т и ц и ј а з а
апликација на проект „Изградба на локален пат
до село Сливник“, што Советот на Општина
Велес ja донесе на седницата одржана на
29.08.2018 година.
Број 08-4438/4
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Бр.13 стр. 551

Бр.210

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 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.08.2018 година, ја донесе
следнава

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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ОДЛУКА
за давање согласност за намена на
инвестиција за апликација на проект
(„Изградба на дел од локален пат до село
Сливник“)

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на
приоритет на проект за инфраструктура
„Изградба на улици низ село Сливникво
должина до 1 км“

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за
намена на инвестиција, со цел реализација на
проект за инфраструктура „Изградба на дел од
локален пат до село Сливник“

Се објавува Одлуката за утврдување на
п р и о р и т ет н а п р о е к т з а и н ф р а с т р у к т у р а
„Изградба на улици низ село Сливник во должина
до 1 км“, што Советот на Општина Велес ja
донесе на седницата одржана на 29.08.2018
година.

Член 2
Средствата за оваа намена се
обезбедуваат од Програмата за финансиска
поддршк а на руралниот развој, М ерк а 321
„Подобрување на квалитетот на живот во рурални
средини“ што ја спроведува Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој за 2018 година.
Член 3
Оваа Одлук а заедно со Одлук ата за
утврдување на приоритет на проек т за
инфраструктура „Изградба на дел од локален пат
до село Сливник“, Општина Велес, ќе биде
доставена до Агенцијата за финансиск а
поддршка на земјоделството и руралниот развој
за 2018 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/5
30.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Број 08-4438/5
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 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.12/06,13/09,18/10 и 15/14), а во
с огласност с о Програмата за финансиск а
поддршка на руралниот развој на Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.08.2018 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
Утврдување на приоритет на проект за
инфраструктура “Изградба на улици низ
село Сливник во должина до 1км“
Член 1
СоовааОдлукасеутврдува приоритет на
проект за инфраструктура „Изградба на улици
низ село Сливник во должина до 1км“.
Член 2
Средстватазаоваанаменасеобезбедуваа
тодПрограмата за финансиска поддршка на
руралниот развој, Мерка 322 „Обнова и развој на
с ел ат а “ ш т о ј а с п р о в ед у в а А ге н ц и ј ат а з а
финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој за 2018 година.
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Член 3
Оваа Одлука заедно со Согласноста за
намена на инвестиција на проект за
инфраструктура „Изградба на улици низ село
Сливник во должина до 1км“, ОпштинаВелес,
ќебидедоставенадоАгенцијата за финансиска
поддршка на земјоделството и руралниот развој
за 2018 година.
Член 4
Во случај на одобрување на проектната
аплик ација, Општина Велес ќе ги обезбеди
средствата за покривање на данокот на додадена
вредност кои произлегуваат од проектот.
Член5
ОвааОдлукавлегувавосиланаредниотде
нодденотнаобјавувањетово„Службенгласникна
ОпштинаВелес“.
Број 25-4421/6
30.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Бр.13 стр. 552

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 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.08.2018 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
за давање согласност за намена на
инвестиција за апликација на проект
(Изградба на улици низ село Сливник до
1км“)
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за
намена на инвестиција, со цел реализација на
проект за инфраструктура „Изградба на улици
низ село Сливник до 1км“.
Член 2
Средствата за оваа намена се
обезбедуваат од Програмата за финансиска
поддршк а на руралниот развој, М ерк а 322
„Обнова и развој на селата“ што ја спроведува
Агенцијата за финансиск а поддршк а на
земјоделството и руралниот развој за 2018
година.

Бр.211
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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
согласност за намена на инвестиција за
апликација на проект „Изградба на улици низ
село Сливник во должина до 1 км“
Се објавува Одлук ата за давање
с огласност за намена на инвестиција за
апликација на проект „Изградба на улици низ
село Сливник во должина до 1 км“, што Советот
на Општина Велес ja донесе на седницата
одржана на 29.08.2018 година.
Број 08-4438/6
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Член 3
Оваа Одлук а заедно со Одлук ата за
утврдување на приоритет на проек т за
инфраструктура „Изградба на улици низ село
Сливник до 1км“, Општина Велес, ќе биде
доставена до Агенцијата за финансиск а
поддршка на земјоделството и руралниот развој
за 2018 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/7
30.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.212
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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на
приоритет на проект за инфраструктура
„Изградба на локален пат до локалитет
Пешти“

Бр.13 стр. 553

Член 3
Оваа Одлука заедно со Согласноста за
намена на инвестиција на проект за
инфраструктура „Изградба на локален пат до
лок алитет Пешти“ Општина Велес, ќе биде
доставена до Агенцијата за финансиск а
поддршка на земјоделството и руралниот развој
за 2018 година.
Член 4
Во случај на одобрување на проектната
аплик ација, Општина Велес ќе ги обезбеди
средствата за покривање на данок от на
д од а д е н а в р ед н о с т к о и п р о и зл е г у ва ат од
проектот.

Се објавува Одлуката за утврдување на
п р и о р и т ет н а п р о е к т з а и н ф р а с т р у к т у р а
„Изградба на локален пат до локалитет Пешти“,
што Советот на Општина Велес ja донесе на
седницата одржана на 29.08.2018 година.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 08-4438/7
30.08.2018 година
Велес

Број 25-4421/8
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 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.12/06,13/09,18/10 и 15/14), а во
с о гл а с н о с т с о П р о г р а м ата з а ф и н а н с и с к а
поддршка на руралниот развој на Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.08.2018 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект за
инфраструктура „Изградба на локален пат
до локалитет Пешти“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на
проект за инфраструктура „Изградба на локален
пат до локалитет Пешти “.
Член 2
Средствата за оваа намена се
обезбедуваат од Програмата за финансиска
поддршк а на руралниот развој, М ерк а 323
„Зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните
подрачја“ што ја спроведува Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој за 2018 година.

Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр.213
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 и 15/14)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
согласност за намена наинвестиција за
апликација на проект
„Изградба на локален пат до локалитет
Пешти“
Се објавува Одлук ата за давање
с о гл а с н о с т з а н а м е н а н а и н в е с т и ц и ј а з а
апликација на проект „Изградба на локален пат
до локалитет Пешти“, што Советот на Општина
Велес ja донесе на седницата одржана на
29.08.2018 година.
Број 08-4438/8
30.08.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр. 5/02) и член 45 став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06,13/09,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.08.2018 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
за давање согласност за намена на
инвестиција за апликација на проект
(„Изградба на локален пат до локалитет
Пешти – Општина Велес“)
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за
намена на инвестиција, со цел реализација на
проект за инфраструктура „Изградба на локален
пат до локалитет Пешти – Општина Велес“.
Член 2
Средствата за оваа намена се
обезбедуваат од Програмата за финансиска
поддршк а на руралниот развој, М ерк а 323
„Зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните
подрачја“ што ја спроведува Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој за 2018 година.
Член 3
Оваа Одлук а заедно со Одлук ата за
утврдување на приоритет на проек т за
инфраструктура „Изградба на локален пат до
локалитет Пешти – Општина Велес“, Општина
Велес, ќе биде доставена до Агенцијата за
финансиск а поддршк а на земјоделството и
руралниот развој за 2018 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/9
30.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
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