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Бр.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 Oдлука за превземање
на активности на Друштвото за спортски
дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ
БОРЕЦ АД Велес, во ликвидација

Се објавува Одлуката за превземање на
активности на Друштвото за спортски дејности
„ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес,
во ликвидација, што Советот на Општина Велес
ја донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.
Број 08-3406/1
31.08.2021 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 452 став 1 точка 2 од
Законот за трговските друштва(„Службен весник
на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07,
87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15,
6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) и член 45, став
1, од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес" бр. 12/06,13/09,
18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а согласно
Одлуката за започнување на постапка за
престанок на Друштво за спортски
дејности„градски ракометен клуб Борец АД
Велес“ („Службен гласник на Општина Велес" бр.
13/19)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за превземање на активностите на
Друштво за спортски дејности
„ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД
ВЕЛЕС“
Член 1

Со оваа Одлука се врши превземање на
активностите на Друштвото за спортски дејности
„ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД
ВЕЛЕС“, во ликвидација, од новоформирано
здружение.
Член 2
Согласно Законот за трговските друштва
и Законот за спорт се спроведува ликцидација на
Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ
РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“ пред
Централен регистар на РСМ.
Целокупните активности кои ги има
Друштвото пред Ракометна федерација на РСМ и
Агенција за спорт и млади, ќе ги продолжи
новоформираното здружение на граѓани
„МАШКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ 1950“
Велес.
Член 3
Во текот на последната фаза на
ликвидацијата на Друштвото, пред донесување
на решението за ликвидација потребно е
средствата кои се обезбедени на сметка на
Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ
РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ А Д ВЕЛЕС“,
ликвидаторот да ги префрли на сметка на ЗГ
„МАШКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ 1950“
Велес.
Член 4
Целокупното финансиско работење на
Друштвото за спортски дејности „ГРАДСКИ
РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД ВЕЛЕС“, ќе биде
биде разгледувано преку годишната сметка и
одобрено од основачот на организирано
вонредно собрание.
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Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Слу ж бен
гласник на Општина Велес".
Број 25-3382/2
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Член 1
Во Одлуката за отстапување на основни
средства – таблети на општинските основни и
средни училишта („Службен гласник на Општина
В ел е с “ б р . 2 1 / 2 0 , 0 1 / 2 1 и 2 / 2 1 ) с е в р ш и
дополнување каде во член 2 во Одлуката во став
1, по точка 6 „Коле Неделковски“- 33 таблети се
додаваатдве
нови


 точки:

·
·

Бр.173

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 дополнување на
одлуката за отстапување на основни
средства –таблети на општинските основни
и средни училишта

Се објавува Одлуката за дополнување на
Одлуката за отстапување на основни средства
–таблети на општинските основни и средни
училишта, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.
Број 08-3406/2
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1 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.12/06,13/09,18/10,15/14,15/18,06/19и 08/21)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за
отстапување на основни
средства –таблети на општинските основни
и средни училишта

Бр.13 стр. 735

О О У „ Р а ј к о Ж и н з и ф о в “ с . Го р н о
Оризари Велес – 13 таблети“ и
ООУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ с.
Иванковци Велес – 11 таблети.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/3
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.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 Решение за давање
согласност на Годишен план за вработување
на Општина Велес за 2022 година

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 на
Општина Велес за 2022 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/3
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Согласно член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
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 („Слу ж бен гласник на Општина
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),а
по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување на Општина Велес за 2022
година
1 . С о в ет от н а О п ш т и н а В ел е с д а в а
согласност на Годишен план за вработување на
Општина Велес за 2022 година бр. 08-3307/1 од
25.08.2021 година.
2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/4
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.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 усвојување
Годишен извештајза работата
на ООУ „Блаже Конески“ Велесза учебната
2020/2021 година


Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже
Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на

Бр.13 стр. 736

седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/4
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај
за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес
за учебната 2020/2021 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за работата на ООУ „Блаже
Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година.
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 објавувањето во

 гласник на Општина


Службен
Велес.

Број 25-3382/5
31.08.2021 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
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Бр.176

Бр.13 стр. 737

Бр.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

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 усвојување
Годишна програма за работата на ООУ
„Блаже Конески“ Велес
за учебната 2021/2022 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај
за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Велес за учебната 2020/2021 година


Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Блаже
Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/5
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната
2021/2022 година


Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишен извештајза работата на ООУ „Св. Кирил
и Методиј“ Велесза учебната 2020/2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/6
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај
за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Велес за учебната 2020/2021 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООУ „Блаже
Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/6
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за работата на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2020/2021
година.
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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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/7
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.178

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 усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/7
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за
учебната 2021/2022 година

Бр.13 стр. 738

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022
година.
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 објавувањето во
„Службен
Велес“.

 гласник
 на Општина



Број 25-3382/8
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај за работата на ООУ
„Васил Главинов“ Велес
за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишен извештајза работата на ООУ „Васил
Главинов“ Велес за учебната 2020/2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/8
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник на
Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,
15/18, 06/19 и 08/21),
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Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес
за учебната 2020/2021 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за работата на ООУ „Васил
Главинов“ Велес за учебната 2020/2021 година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/9
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата на ООУ
„Васил Главинов“ Велес за учебната
2021/2022 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Васил
Главинов“ Велес за учебната 2021/2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/9
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.13 стр. 739

Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за
работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за
учебната 2021/2022 година
1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООУ „Васил
Главинов“
2021/2022

 Велес за учебната


година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/10
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.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 Заклучок за усвојување
Годишен извештај
за работата на ООУ „Панко Брашнаров“
Велес
за учебната 2020/2021 година
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Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишен извештај за работата на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес за учебната 2020/2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/10
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Панко Брашнаров“
Велес за учебната 2020/2021 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за работата на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес за учебната 2020/2021 година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/11
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.13 стр. 740

Бр.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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишна програма за работата
на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес за
учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес за учебната 2021/2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/11
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК





 за
за усвојување
Годишна
програма
работата на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес
за учебната 2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес за учебната 2021/2022
година.
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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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/12
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување
Годишен извештај
за работата на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ село Иванковци
за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишен извештајза работата на ООУ „Стојан
Бурчевски Буридан“ село Иванковци за учебната
2020/2021 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2021 година.
Број 08-3406/12
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Републик а Северна Македонија“
бр.161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе

Бр.13 стр. 741

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ село Иванковци
за учебната 2020/2021 година
1.Советот


 на Општина

 Велес  го усвои
Годишниот извештај за работата на ООУ „Стојан
Бурчевски Буридан“с. Иванковци за учебната
2020/2021 година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3382/13
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.184

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 усвојување
Годишна програма за работата
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“село
Иванковци
за учебната 2021/2022 година
Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Стојан
Бурчевски Буридан“село Иванковци за учебната
2021/2022 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2021 година.
Број 08-3406/13
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“село
Иванковци за учебната 2021/2022 година
1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООУ„Стојан
Бурчевски Буридан“с. Иванковци за учебната
2021/2022 година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/14
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.185

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 усвојување
Годишен извештај
за наставно воспитната работана ООУ „Рајко
Жинзифов“ сeло Горно Оризари за учебната
2020/2021 година


Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишен извештај за наставно воспитната
работана ООУ „Рајко Жинзифов“ сeло Горно
Оризари за учебната 2020/2021 година, што

Бр.13 стр. 742

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 30.08.2021 година.
Број 08-3406/14
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Републик а Северна Македонија“
бр.161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе



ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за
наставно воспитната работа
на ООУ „Рајко Жинзифов“ сeло Горно
Оризари
за учебната
година


 2020/2021



1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за наставно воспитната
р а б ота н а О ОУ „ Ра ј к о Ж и н з и ф о в “ с . Го р н о
Оризари за учебната 2020/2021 година.
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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/15
31.08.2021 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
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Бр.186

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 усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Рајко
Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната
2021/2022 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Годишна програма за работата на ООУ „Рајко
Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната
2021/2022 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2021 година.
Број 08-3406/15
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Рајко Жинзифов“
село Горно Оризари за учебната 2021/2022
година

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООУ „Рајко
Ж и н з и ф о в “ с . Го р н о О р и з а р и з а у ч еб н ата
2021/2022 година.

Бр.13 стр. 743

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 објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/16
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.187

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 усвојување
Годишна програма за работата на
ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната
2021/2022 година

Се објавува Заклучокотза усвојување
Год и ш н а п р о г р а м а з а р а б от ат а н а О О М У
„Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/16
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
161/19 и 229/20), 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 весник 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 30.08.2021 година донесе



31 август

2021

Службен гласник на Општина Велес_

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната
2021/2022 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на ООМУ
„Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022
година.
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 објавувањето
во„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/17
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.188

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 фoрмирање на
паралелка од угостителско – туристичка
струка, образовен профил хотелско –
туристички техничар, четврта година во
ССОУ „Коле Неделковски” – Велес
за учебната 2021/2022 година

Се објавува Решението за фoрмирање на
паралелка од угостителско – туристичка струка,
о б р азо ве н п р о ф и л хотел с к о – т ур и с т и ч к и
т ех н и ч а р , ч ет в рт а год и н а в о С СОУ „ К ол е
Неделковски” – Велес за учебната 2021/2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/17
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.13 стр. 744

Врз основа на член 28 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 229/20),
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Службен гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за
од
 фoрмирање

на паралелка

 угостителско

– туристичка струка, образовен профил
хотелско – туристички техничар, четврта
година на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес
за учебната 2021/2022 година
1.Со ова Решение се давасогласност на
ССОУ „Коле Неделковски“ Велес да формира
паралелказа учебната 2021/2022 година за
четврта година:
·

1 паралелка од угостителско-туристичка
струка, за образовен профил хотелскотуристички техничар на македонски
наставен јазик.

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 25-3382/18
31.08.2021 година
Велес











Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р





31 август

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.189

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

предвидениот минимум за учебната 2021/2022
година и тоа:
прва година
1 к о м б и н и р а н а
паралелка со 19 ученици во
с т ру ч н о о б р азо ва н и е ( с о
з гол е м е н б р о ј ч а с о в и п о
практично образование
поминати во компанија), за
образовен профил-техничар
за компјутерско управување
и машински техничар за
моторни возила од машинска
струка на македонски
наставен јазик со
четиригодишно траење на
образованието;
1 к о м б и н и р а н а
паралелка со 18 ученици во
с т ру ч н о о б р азо ва н и е ( с о
з гол е м е н б р о ј ч а с о в и п о
практично образование
поминати во компанија), за
образовни профилиавтомеханичар и заварувач
од машинск а струк а на
македонски наставен јазик со
тригодишно траење на
образованието;
1 паралелка со 19
ученици во стручно
образование (со зголемен
број час ови по прак тично
образование поминати во
компанијата), за образовен
профил-електротехничар за
е л е к т р о н и к а и
телекомуникации/
ел е к т р от ех н и ч а р
е н е р г е т и ч а р о д
електротехничка струка на
македонски наставен јазик со
четиригодишно траење на
образованието.

·

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици на ССОУ „Коле
Неделковски” Велес
за учебната 2021/2022 година

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 за формирање на паралелки со
помал број на ученици на ССОУ „Коле
Неделковски” – Велес за учебната 2021/2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/18
31.08.2021 година
Велес

·

·
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 28 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18и „Слу ж бен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 229/20),
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Службен гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелки
со помал број ученици на ССОУ „Коле
Неделковски“ Велес
1.Со ова Решение се давасогласност на
ССОУ „Коле Неделковски“ Велес да формира
паралелкисо помал број ученици од законски

Бр.13 стр. 745


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 25-3382/19
31.08.2021 година
Велес











Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р





31 август

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.190

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 за формирање на паралелки
со помал број на ученици на ССОУ
„Димитрија Чуповски” Велес
за учебната 2021/2022 година

С е о б ј а ву ва Ре ш е н и ето з а д а ва њ е
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици на ССОУ „Димитрија
Чуповски” Велес за учебната 2021/2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/19
31.08.2021 година
Велес

предвидениот минимум за учебната 2021/2022
година и тоа:
прва година
1 паралелка со 23
ученици во здравствена
струка за образовен профилфармацевтски техничар на
македонски наставен јазик со
четиригодишно траење на
образованието;
1 паралелка со 16
ученици во струк а лични
услуги за образовен профилтехничар за козметичкка нега
и у ба в и н а н а м а к ед о н с к и
наставен јазик со
четиригодишно траење на
образованието;
1 паралелка со 21 ученик
во хемиско-технолошк а
струка за образовен профилтехничар за заштита на
животната средина на
македонски наставен јазик со
четиригодишно траење на
образованието;
1 комбинирана
паралелка со 6 ученици во
с т ру ч н о о б р азо ва н и е ( с о
зголемен број на часови по
практично образование
поминати во компанија), за
образовните профилимесопреработувач и пекар на
македонски наставен јазик со
тригодишно траење на
образованието“

·

·

·

·

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 28 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 229/20),
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Службен гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелки со помал број ученици на ССОУ
„Димитрија Чуповски“ Велес
1.Со ова Решение се давасогласност на
ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес да формира
паралелкисо помал број ученици од законски

Бр.13 стр. 746


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 25-3382/20
31.08.2021 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р



31 август

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.191
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 за формирање на паралелка
со помал број на ученици на СОУ Гимназија
„Кочо Рацин” Велес
за учебната 2021/2022 година

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 за формирање на паралелк а со
помал број на ученици на СОУ Гимназија „Кочо
Рацин” Велес за учебната 2021/2022 година, 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 30.08.2021 година.
Број 08-3406/20
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 28 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18и „Слу ж бен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 229/20),
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Службен гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година донесе,

РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелка
со помал број ученици во СОУ „Гимназија
Кочо Рацин“ Велес
1.Со ова Решение се давасогласност на
СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велесда формира
паралелкасо помал број ученици од законски

Бр.13 стр. 747

предвидениот минимум за учебната 2021/2022
година и тоа:
прва година
Е дн а па р а лелк а с о 1 2
ученици во гимназиско
образование на албански
наставен јазик.

·


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 25-3382/21
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.192

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 за формирање на паралелка
со помал број на ученици на ОСУ „Јовче
Тесличков” Велес за учебната 2021/2022
година

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 за формирање на паралелка со
помал број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков”
– Велес за учебната 2021/2022 година, 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 30.08.2021 година.
Број 08-3406/21
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р



31 август
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Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 28 од Законот за
средното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18и „Слу ж бен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 229/20),
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Службен гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање
паралелка
со помал број ученици на ОСУ „Јовче
Тесличков“ Велес
1.Со ова Решение се давасогласност на
ОСУ „Јовче Тесличк ов“ Велес да формира
паралелкасо помал број ученици од законски
предвидениот минимум за учебната 2021/2022
година и тоа:
прва година
·

Е д н а п а р а л ел к а с о 1 2
ученици во стручно
образование (со зголемен
број час ови по прак тично
образование поминати во
к омпанија), за образовен
прoфил-економски техничар /
бизнис администратор од
економско – правна и
трговска струка на
македонски наставен јазик со
четиригодишно траење на
образованието.


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 25-3382/22
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.13 стр. 748

Бр.193

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 добивање
согласност за расходување
на основни средства и ситен инвентар
во ООУ „Панко Брашнаров” Велес

Се објавува Решението за добивање
согласност за расходување на основни средства
и ситен инвентар во ООУ „Панко Брашнаров”
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/22
31.08.2021 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, 13/09, 18/10и 15/14,
15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
расходување основни средства и ситен
инвентар на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес
1. Со ова Решение се давасогласност на
Одлуката со број 02-644/1 од 29.07.2021 година
за расходување основни средства и ситен
инвентар на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес
донесена од училишниот одбор,на седницата
одржана на 29.07.2021 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 25-3382/23
31.08.2021 година
Велес









Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
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Бр.194

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 усвојување
Извештај за финансиски резултати за период
од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на
Јавното претпријатие „Парк-Спорт и
Паркинзи“ Велес

Се објавува Заклучокот за усвојување
Извештај за финансиски резултати за период од
01.04.2021 година до 30.06.2021 година на
Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“
Велес, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.
Број 08-3406/23
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес (“Службен гласник
н а О п ш т и н а В ел е с ” б р . 1 2 / 0 6 , 0 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 ,
15/14,15/18, 06/19 и 08/21), и член 11 точка 7 од
Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за финансиски
резултати за период од 01.04.2021 година до
30.06.2021 година на Јавното претпријатие
„Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес

Бр.13 стр. 749


1. Советот на Општина Велес го усвои
Извештајотза финансиски резултати за период
од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година на
Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“
Велес.


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

Број 25-3382/24
31.08.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Бр.195

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 Годишен план за
вработување за 2022 година на
Локалната библиотека „Гоце Делчев” Велес

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
2022 година на Локалната библиотека „Гоце
Делчев” Велес, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.
Број 08-3406/24
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

31 август

2021

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 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес"
бр. 12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/18),а во
согласност со член 20-б став 2, од Законот за
вработените во јавниот сектор („Сл.весник на
Р.М“ број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18и 198/18)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 година на Локална
библиотека „Гоце Делчев“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2022 година
на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес со
бр. 05-181/1 од 10.08.2021 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 25-3382/25
31.08.2021 година
Велес

Бр.13 стр. 750

донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.
Број 08-3406/25
31.08.2021 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.12/06,03/09,18/10, 15/14,
15/18, 06/19 и 08/21) и член 20-б став 1 точка 2 од
Зак онот за вработените во јавниот сек тор
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
Решение
за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на Локалната
установа Народен МузејВелес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
ирил Гајдов с.р

1. Со ова
 Решение


се  дава согласност
на Годишниот план за вработување за 2022
год и н а н а Л о к а л н ат а у с т а н о в а Н а р од е н
МузејВелес со бр. 01-100/14 од 22.07.2021
година.

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


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

Бр.196

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Годишен план за вработување
за 2022 година на Локалната установа
„Народен музеј” Велес

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
2022 година на Локалната установа „Народен
музеј” Велес, што Советот на Општина Велес го


Број 25-3382/26
31.08.2021 година
Велес



Претседател
а Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р



31 август
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Бр.197

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 симнување на
точка од дневен ред
Елаборат за проценета штета од природна
непогода мраз, слана и сињак што ги зафати
дел од земјоделските култури на
територијата на Општина Велес на ден 8 и 9
април 2021 година

Бр.13 стр. 751

1.Советот на Општина Велес, ја симнува
од дневниот ред точката Елаборат за проценета
штета од природна непогода мраз, слана и сињак
што ги зафати дел од земјоделските култури на
територијата на Општина Велес на ден 8 и 9
април 2021 година, по барање на предлагачот
порадидоработка на истата.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/27
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.198


Се објавува Заклучокот за симнување на
точка од дневен ред- Елаборат за проценета
штета од природна непогода мраз, слана и сињак
што ги зафати дел од земјоделските култури на
територијата на Општина Велес на ден 8 и 9
април 2021 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2021 година.
Број 08-3406/26
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врзоснованачлен 36, став 1, точка 15
одЗаконотзалокалнатасамоуправа („Службен
весникнаРМ“бр.5/02), асогласночлен 45 став 1
о д С т а т у т о т н а О п ш т и н а В ел е с ( „ С л у ж б е н
гласникнаОпштинаВелес“бр.12/06, 03/09, 18/10,
15/14, 15/18и 6/19),и член 161 од Деловникот на
Советот на Општина Велес („Слу ж бен
гласникнаОпштинаВелес“бр.12/07, 03/09, 18/10 и
1/21)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за симнување на точка од дневен редЕлаборат за проценета штета од природна
непогода мраз, слана и сињак што ги зафати
дел од земјоделските култури на
територијата на Општина Велес
на ден 8 и 9 април 2021 година

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 усвојување
Стратешки план за намалување на ризици
од катастрофи на Општина Велес 2021-2025
година

Се објавува Заклучокот за усвојување
Стратешки план за намалување на ризици од
катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.
Број 08-3406/27
31.08.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р



31 август
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Бр.13 стр. 752

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


Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Стратешки план за
намалување на ризици од катастрофи на
Општина Велес 2021-2025 година

1.Советот на Општина Велес го усвои
Стратешкиот план за намалување на ризици од
катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3382/28
31.08.2021 година
Велес



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
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Бр.13 стр. 753
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вработување на Општина Велес за 2022 година

175

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештајза работата на ООУ „Блаже Конески“ Велесза
учебната 2020/2021 година

736

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен извештај за работата на
ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2020/2021 година

176

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООУ „Блаже Конески“ Велес за
учебната 2021/2022 година

737

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Блаже Конески“ Велес за учебната 2021/2022 година
177

З А К Л У Ч О Кза објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за
учебната 2020/2021 година
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен извештај за работата на
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2020/2021
година

737
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес
за учебната 2021/2022 година

738

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес за учебната 2021/2022
година
179

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за
учебната 2020/2021 година

738

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата
на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2020/2021
година
180

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ Велес за
учебната 2021/2022 година

739

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Васил Главинов“ Велес за учебната 2021/2022
година
181

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес за
учебната 2020/2021 година

739

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата
на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес за учебната 2020/2021
година
182

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес за
учебната 2021/2022 година

740

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес за учебната 2021/2022
година
183

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“
село Иванковци за учебната 2020/2021 година
З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ село Иванковци за
учебната 2020/2021 година

741
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З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“село Иванковци за учебната 2021/2022 година

741

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“село Иванковци за
учебната 2021/2022 година
185

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за наставно воспитната работана ООУ „Рајко
Жинзифов“ сeло Горно Оризари за учебната 2020/2021
година

742

З А К Л У Ч О Кза усвојување на Годишен извештај за наставно
воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов“ сeло Горно
Оризари за учебната 2020/2021 година
186

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно
Оризари за учебната 2021/2022 година

743

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООУ „Рајко Жинзифов“ село Горно Оризари за учебната
2021/2022 година

187

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишна
програма за работата на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за
учебната 2021/2022 година

743

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишна програма за работата
на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес за учебната 2021/2022
година
188

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за фoрмирање на
паралелка од угостителско – туристичка струка, образовен
профил хотелско – туристички техничар, четврта година во
ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2021/2022
година

744

Р Е Ш Е Н И Е за фoрмирање на паралелка од угостителско –
туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички
техничар, четврта година на ССОУ „Коле Неделковски” –
Велес за учебната 2021/2022 година
189
З А К Л У Ч О Кза објавување Решение за давање согласност
за формирање на паралелки со помал број на ученици на
ССОУ „Коле Неделковски” Велес за учебната 2021/2022
година

745
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Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност за формирање паралелки
со помал број ученици на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес

190

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
за формирање на паралелки со помал број на ученици на
ССОУ „Димитрија Чуповски” Велес за учебната 2021/2022
година

746

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност за формирање паралелки
со помал број ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

191

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
за формирање на паралелка со помал број на ученици на
СОУ Гимназија „Кочо Рацин” Велес за учебната 2021/2022
година

747

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност за формирање паралелка
со помал број ученици во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес

192

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
за формирање на паралелка со помал број на ученици на ОСУ
„Јовче Тесличков” Велес за учебната 2021/2022 година

747

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност за формирање паралелка
со помал број ученици на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес

193

194

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за добивање
согласност за расходување на основни средства и ситен
инвентар во ООУ „Панко Брашнаров” Велес

748

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за
расходување основни средства и ситен инвентар на ООУ
„Панко Брашнаров“ Велес
З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување
Извештај за финансиски резултати за период од 01.04.2021
година до 30.06.2021 година на Јавното претпријатие „ПаркСпорт и Паркинзи“ Велес
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај за финансиски
резултати за период од 01.04.2021 година до 30.06.2021
година на Јавното претпријатие „Парк-Спорт и Паркинзи“
Велес

749
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З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишен план за вработување за 2022 година на
Локалната библиотека „Гоце Делчев” Велес

749

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2022 година на Локална библиотека „Гоце
Делчев“ Велес
196

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишен план за вработување за 2022 година на
Локалната установа „Народен музеј” Велес

750

Решение за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на Локалната установа Народен
МузејВелес
197

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за симнување на точка
од дневен ред Елаборат за проценета штета од природна
непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од
земјоделските култури на територијата на Општина Велес на
ден 8 и 9 април 2021 година

751

З А К Л У Ч О К за симнување на точка од дневен ред-Елаборат
за проценета штета од природна непогода мраз, слана и
сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на
територијата на Општина Велес на ден 8 и 9 април 2021
година
198

З А К Л У Ч О Кза објавување Заклучок за усвојување
Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на
Општина Велес 2021-2025 година
З А К Л У Ч О К за усвојување Стратешки план за намалување
на ризици од катастрофи на Општина Велес 2021-2025 година

751
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