СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 14 година LIV

Излегува по потреба

03 септември 2018 година

Бр. 214
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

Член 1
Со оваа Одлука се прави изменување и
дополнување во Одлуката за давање на времено
користење спортски терен и објект
на
„Фудбалски клуб-Превалец“ („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 08/17 и 10/17) каде што во
насловот на Одлуката после зборот Превалец, се
додаваат зборовите „и
Фудбалски клубТополка“.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Oдлуката за изменување и
дополнување на Одлука за давање на
времено користење спортски терен и објект
на „Фудбалски клуб-Превалец“

Член 2
Во член 2 од Одлуката зборовите „десет
години на Фудбалски клуб-Превалец “ се бришат
и се заменуваат со следните „пет години на
Фудбалски клуб-Превалец и Фудбалскиот клубТополка“.

Се објавува Oдлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за давање на времено
користење спортски терен и објект на „Фудбалски
клуб-Превалец“, што Советот на Општина Велес
ја донесе на седницата одржана на 30.08.2018
година.

Член 3
Во член 3 од Одлуката после зборот
„Превалец“ се додаваат зборовите „ и
Фудбалскиот клуб-Тополка“.

Број 08-4438/9
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевскис.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 и 15/14)
Совет на Општина Велес на седницата
одржана на ден 30.08.2018 година донесе
ОДЛУКА
заизменување и дополнување на Одлука за
давање на времено користење спортски
терен и објект на „Фудбалски клубПревалец“

Член 4
Во член 5 од Одлуката после зборот
„Велес“ сврзникот „и“ се брише и се заменува со
„запирка“, а после зборот„Превалец“ се додаваат
зборовите „ и Фудбалскиот клуб-Тополка“.
Член 5
За временото користење на спортски
терен и објектпомеѓу Општина Велес
и
корисниците ќе се склучи нов договор, во кој ќе се
регулираат правата и обврските помеѓу
договорните страни.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/10
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.14 стр. 559

Бр. 215

Бр. 216

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

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
на Планот за изменување и дополнување на
Годишниот план за вработување во Општина
Велес и ТППЕ за 2018 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за донесување
на Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови во Општина Велес за
2018 година

Се објавува
Заклучокот за усвојување
на Планот за изменување и дополнување на
Годишниот план за вработување во Општина
Велес и ТППЕ за 2018 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 30.08.2018 година.

Се објавува Заклучокот за донесување
на Програмата за изменување и дополнување
на Програмата за изработка на Урбанистички
планови во Општина Велес за 2018 година, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2018 година.

Број 08-4438/10
03.09.2018 година
Велес

Број 08-4438/11
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа начлен 20-б, став 1, алинеја 3
од Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16,
и 35/18), член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година, донесе

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа
(“Службенвесник на РМ” бр.5/02) и член 45, став 1
од С т ат у т от н а О п ш т и н а В ел е с ( “ С л у ж б е н
Гласникна Општина Велес” бр.12/06, 03/09, 18/10
и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Планот за изменување и
дополнување на Годишниот план за
вработување во Општина Велес и ТППЕ за
2018 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Планот за изменување и дополнување на Планот
за вработување во Општина Велес и ТППЕ за
2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
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“.

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програмата за
изменување и дополнување на Програмата
за изработка на Урбанистички планови во
Општина Велес за 2018 година
1. Советот на Општина Велес ја
донесеПрограмата за изменување и
дополнување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови во Општина Велес за 2018
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од објавувањетово
„Службенгласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/12
31.08.2018 година
Велес

Број 25-4421/11
31.08.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Врз основа на член 20 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ” бр.199/14, 44/15, 44/15,
193/15, 31/16и 163/16) и член 45 став1 од
Статутот на Општина Велес („Сл.Гласник на
Општина Велес” бр. 12/06, 03/09,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе
П РО Г Р А М А
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на Урбанистички
планови во Општина Велес за 2018 година
1. Во Програмата за изработк а на
Урбанистички планови во Општина Велес за 2018
година („Службен гласник на Општина
Велес”бр.19/17) се врши следнава измена:
В о гл а ва И И – „ П л а н и р а њ е ” , точ к а 4
“Планирани за изработка се следните планови:”
Во табелата после реден бр. 33 текстот во
табелата се додаваат нови редови со следниот
текст:
3 4 И зм е н а и д о п о л н а н а Д е т а ле н
урбанистички план за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО
ПОДРАЧЈЕ дел од УБ 32, дел УЕ 4, Општина
Велес
2.Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-4421/12
31.08.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 217
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 донесување
на Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на заштита на
животната средина во 2018 година
Се објавува Заклучокот за донесување на
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштита на животната средина во
2018 година, што Советот на Општина Велес го

Бр.14 стр. 560

донесе на седницата одржана на 30.08.2018
година.
Број 08-4438/12
03.09.2018 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 ОпштинаВелес (“Службен Гласник
на Општина Велес” бр.12/06, 03/09, 18/10 и
15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програмата за
изменување и дополнување на Програмата
за активностите на Општина Велес во
областа на заштита на животната средина во
2018 година
1. Советот на Општина Велес ја
донесеПрограмата за изменување и
дополнување на Програмата за активностите на
О п ш т и н а В ел е с во о бл а с та н а з а ш т и та н а
животната средина во 2018 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од објавувањетово „Службенг
ласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/13
31.08.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02), и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14), по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 год., донесе
ПРОГРАМА
за измени и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа
на заштитата на животната средина во 2018
година
1. Во Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина во 2018 година („Сл.гласник
на Општина Велес“ бр. 19/17) се врши измена и
д о п ол н у в а њ е в о Гл а в а I I . А к т и в н о с т и , в о
табеларниот преглед:
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Во Р1.Заштита на животната средина и
природа
- Во редот Р10 Заштита на животната
средина и природа во колона – Предвидени
средства (мкд) бројот „8.150.000“ се брише и се
заменува со „6.150.000“;
- Редот со реден број 4.1. Реализација на
мерки од План за квалитет на амбиентниот
воздух со предвидени средства (мкд) „2.000.000“
се брише;
- Во РА0 Заштита на животната средина и
п р и р од а ( к а п и та л н и р а с ход и ) – во к ол о н а
Предвидени средства (мкд) бројот „6.000.000“ се
брише и се заменува со „8.000.000“;
- Во позиција под реден број 1, во колона –
Предвидени средства (мкд) бројот „3.045.777“ се
брише и се заменува со „1.400.000“;
- Редот со реден број 1.1. Обврски од
минати години со предвидени средства (мкд)
„954.223“ се брише.
- Во РА0 Заштита на животната средина и
природа (капитални расходи) се додава нов ред
со Реден бр. 3 со наслов: Реализација на мерки
од План за квалитет на амбиентниот воздух –
Замена на постојни котли во општинската зграда
и вградување на котли на пелети/природен гас со
Предвидени средства (мкд) во износ “4.600.000”.
2 . О в а а П р о г р а м а вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/13
31.08.2018 година
Велес
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седницата одржана на 30.08.2018 година.
Број 08-4438/13
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од
Законот за јавните претпријатија (“Сл.весникна
РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и
39/16), 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 на Општина
Велес” бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работата на
ЈКП „Дервен“- Велес за периодот од I-III
месец 2018година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештај за работата на ЈКП „Дервен“- Велес за
периодот од I-III месец 2018година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/14
31.08.2018 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 218
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 Заклучок за усвојување на
Извештајот за работата на ЈКП „Дервен“Велес за периодот од I-III месец 2018година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештајот за работата на ЈКП „Дервен“- Велес
за периодот од I-III месец 2018година, што
Советот на Општина Велес го донесе на

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров
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Бр. 219
Врз основа на член 51 од Законот за
локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.
5/02) и член 27, став 1 од Статутот на Општина
Велес ("Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес на ден
03.09.2018 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за запирање од објавување на Решението
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во ОСУ
„Јовче Тесличков“ - Велес
Се запира од објавување Решението за
давање согласност за формирање на паралелки
с о п о м а л б р о ј н а у ч е н и ц и в о O СУ „ Ј о вч е
Тесличков“ - Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2018 година.
Ова Решение влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 08-4438/15
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 28, став 3 од Законот
за средното образование („Службен весник на
РМ“ 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,
42/11, 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), член 36, став 1, точка 15 од Законот за
лок алната самоуправа ("Сл. весник на РМ"
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес ("Сл.гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици на СОУ
„Гимназија Кочо Рацин“ Велес
1. Со ова Решение се давасогласност на
С О У „ Ги м н а з и ј а К о ч о Ра ц и н “ В ел е с д а
формираат паралелки со помал број на ученици
од законски предвидениот минимум во 1ва
година за учебната 2018/2019 година и тоа:
- 5 гимназиски паралелки на
македонски јазик,
- 1 гимназиска паралелка на албански
јазик.

Бр. 220
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици на СОУ „Гимназија
Кочо Рацин“ 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 за формирање на паралелки со
помал број на ученици на СОУ „Гимназија Кочо
Рацин“ Велес, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 30.08.2018
година.
Број 08-4438/15
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

2. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-4421/16
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетровс.р.

03 септември

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 221
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици на ССОУ „Коле
Неделковски“ 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 за формирање на паралелки со
помал број на ученици на ССОУ „Коле
Неделковски“ Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2018 година.
Број 08-4438/16
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 28, став 3 од Законот
за средното образование („Службен весник на
РМ“ 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,
42/11, 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), член 36, став 1, точка 15 од Законот за
лок алната самоуправа ("Сл. весник на РМ"
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес ("Сл.гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици на
ССОУ „Коле Неделковски“ Велес
1.Со ова Решение се давасогласност на
ССОУ „Коле Неделковски“ Велес да формира
паралелки во прва и четврта година со помал број
на ученици од законски предвидениот минимум
за учебната 2018/2019 година и тоа:
·

1) прва година
1 паралелка во машинска струка,

Бр.14 стр. 563

образовен профил –автомеханичар-заварувач,
-1 паралелкаод два образовни профила
во електротехничка струка – автотехничармехатроничар и машинско енергетски техничар
2) четврта година
·
1 паралелк а во угостителско
–туристичк а струк а – хотелско-туристички
техничар.
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 25-4421/17
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетров с.р.
Бр. 222
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во OОУ „Кирил и
Методиј“-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 за формирање на паралелки со
помал број на ученици во OОУ „Кирил и Методиј“Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2018 година.
Број 08-4438/17
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

03 септември

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 41, став 5 и 6 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 42/11, 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), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес ("Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици воOОУ
„Кирил и Методиј“-Велес
1. Со ова Решение се давасогласност на
OОУ „Кирил и Методиј“-Велес да формира
паралелки со помал број на ученици за учебната
2018/2019 година и тоа:
·
1 паралелка во II одделение,
·
2 паралелки во III одделение,
·
3 паралелка во IV одделение,
·
2 паралелки во V одделение,
·
1 паралелка во VI одделение,
·
3 паралелки во VII одделение,
·
1 паралелка во VIII одделение,
·
1 паралелка во IX одделение.
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 25-4421/18
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетров с.р.

Бр. 223
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во OОУ „Блаже
Конески“

Бр.14 стр. 564

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 во OОУ „Блаже Конески“,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2018 година.
Број 08-4438/18
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 41, став 5 и 6 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 42/11, 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), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес ("Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици воOОУ
„Блаже Конески“
1. Со ова Решение се давасогласност на
O ОУ „ Б л а ж е К о н е с к и “ - В ел е с д а ф о р м и р а
паралелки со помал број на ученици за учебната
2018/2019 година за следниве паралелки:
·
·
·
·

1 паралелка во II одделение
3 паралелки во VI одделение
2 паралелки во VII одделение
1 паралелка во IX одделение

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 25-4421/19
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетровс.р.

03 септември

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 224
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во OОУ „Васил
Главинов“
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 во OОУ „Васил Главинов“,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 30.08.2018 година.
Број 08-4438/19
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 41, став 5 и 6 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 42/11, 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), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес ("Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици воOОУ
„Васил Главинов“
1. Со ова Решение се давасогласност на
OОУ„Васил Главинов“ Велес да формира
паралелки со помал број на ученици за учебната
2018/2019 година и тоа:
·
6 паралелкиво Iодделение
·
6паралелки во II одделение
·
6 паралелки во III одделение
·
7паралелки во IV одделение
·
7 паралелки во V одделение
2. Во подрачно училиште село Бузалково

·
·
·
·
·

Бр.14 стр. 565

2 паралелки во Iодделение
2паралелкa во II одделение
2 паралелки во III одделение
1 паралелки во IV одделение
2паралелкa во V одделение

3. Во подрачно училиште село Сливник
·
1 паралелка во Iодделение
·
1 паралелка во IIодделение
·
1 паралелка во IIIодделение
·
1 паралелка во IV одделение
·
1 паралелка во Vодделение
4. Во подрачно училиште село Клуковец
·
1 к о м б и н и р а н а п а р а л ел к а з а I и I V
одделение
·
1 паралелка II одделение
·
1 комбинирана паралелка за III и V
5. Во подрачно училиште село Раштани
·
1 комбинирана паралелка за I,II,III,IV и V
одделение
6. Во подрачното училиште Превалец
·
1 паралелка во I одделение
·
1 паралелка во IIодделение
·
1 к о мб и н и р а н а п а р а л ел к а во I I I и V
одделение
·
1 паралелка во IVодделение
7 . 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 25-4421/20
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетровс.р.

03 септември

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 225
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелка со
помал број на ученици во ОOУ „Благој
Кирков“-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 за формирање на паралелк а со
помал број на ученици во ОOУ „Благој Кирков“Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 30.08.2018 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 25-4421/21
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетров с.р.
Бр. 226
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во ОOУ „Јордан Хаџи
Константинов Џинот“

Број 08-4438/20
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член41, став 5 и 6 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 42/11, 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), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес ("Сл. гласник на Општина Велес"
бр.12/06,03/09,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелка со помал број на ученици воОOУ
„Благој Кирков“-Велес
1. Со ова Решение се давасогласност на
О O У „ Б л а го ј К и р к о в “ - В ел е с д а ф о р м и р а
паралелки со помал број на ученици за учебната
2018/2019 година и тоа:
·

Бр.14 стр. 566

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 во ОOУ „Јордан Хаџи
Константинов Џинот“, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2018 година.
Број 08-4438/21
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 41, став 5 и 6 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 42/11, 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), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес ("Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,

2 паралелки во Iодделение.
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици воОOУ
„Јордан Хаџи Константинов Џинот“

03 септември
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1. Со ова Решение се давасогласност на
ОOУ„Јордан Хaџи Константинов-Џинот“ Велес
да формира паралелки со помал број на ученици
за учебната 2018/2019 година и тоа:
·
·
·
·
·
·
·
·

2 паралелки во Iодделение
1 паралелка во II одделение
2 паралелка во IV одделение
2 паралелка во V одделение
2 паралелка во VI одделение
2 паралелка во VII одделение
2 паралелка во VIII одделение
2 паралелка во IХодделение

2. Во подрачното основно училиште во
Башино селосе дава согласност за :
·
1 паралелка во Iодделение
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 25-4421/22
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 227
Врз основа на член 51 од Законот за
локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.
5/02) и член 27, став 1 од Статутот на Општина
Велес ("Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес на ден
03.09.2018 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за запирање од објавување на Решението
за давање согласност за формирање на
паралелкa со помал број на ученици во OОУ
„Рајко Жинзифов“ Д. Оризари- Велес
Се запира од објавување Решението за
давање согласност за формирање на паралелкa
с о п о м а л б р о ј н а у ч е н и ц и в о O О У „ Ра ј к о
Жинзифов“ Д. Оризари- Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 30.08.2018 година.
Ова Решение влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 08-4438/22
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Бр.14 стр. 567

Бр. 228
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 Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во ОOУ „Стојан
Бурчевски-Буридан“ с. Иванковци
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 во ОOУ „Стојан БурчевскиБуридан“ с. Иванковци, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2018 година.
Број 08-4438/23
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз онова на член 41, став 5 и 6 од
Законот за основното образование („Службен
весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 42/11, 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), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес ("Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици воОOУ
„Стојан Бурчевски-Буридан“с. Иванковци
1. Со ова Решение се давасогласност на
ОOУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ с.Иванковци да
формира паралелки со помал број на ученици за
учебната 2018/2019 година и тоа:
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Бр.14 стр. 568

Бр. 229
·
1 паралелка за I одделение
·
1 паралелка за II одделение
·
1 паралелка за III одделение
·
1 к о мб и н и р а н а п а р а л ел к а з а I V и V
одделение
·
1 паралелка за VI одделение
·
1 паралелка за VII одделение
·
1 паралелка за VIII одделение
·
1 паралелка за IX одделение
2. Во подрачното општинско училиште с.
Сојаклари.
·
1 комбинирана паралелка за II,III, IV и
Vодделение
·
1 паралелка за VI одделение
·
1 паралелка за VII одделение
·
1 паралелка за VIII одделение
·
1 паралелка за IX одделение
3. Во подрачното општинско училиште с.
Мамутчево.
·
1 комбинирана паралелка за I, III, IV и
Vодделение
4. Во подрачното општинско училиште с.
Отовица.
·
1 комбинирана паралелк а за I,II, III,
одделение
·
1 к о м б и н и р а н а п а р а л ел к а з а I V и V
одделение
5 . 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 25-4421/24
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Врз основа на член 51 од Законот за
локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.
5/02) и член 27, став 1 од Статутот на Општина
Велес ("Сл. гласник на Општина Велес бр. 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес на ден
03.09.2018 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за запирање од објавување на Решението
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
ССОУ „Димитрија Чуповски“ - Велес
Се запира од објавување Решението за
давање согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици во ССОУ „Димитрија
Чуповски“ - Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
30.08.2018 година.
Ова Решение влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 08-4438/24
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Бр.14 стр. 569

Бр. 230

Бр. 231

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

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 Решението за разрешување
и именување член на Комисија за
финансирање, Буџет и локален економски
развој

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување член на Комисија
за урбанизам, комунални дејности и заштита
на животната средина

Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за финансирање,
Буџет и локален економски развој, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 30.08.2018 година.

Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 30.08.2018
година.

Број 08-4438/25
03.09.2018 година
Велес

Број 08-4438/26
03.09.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од 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 ден 30.08.2018 година, донесе

Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од 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 ден 30.08.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член на
Комисија за финансирање, Буџет и локален
економски развој

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член на
Комисија за урбанизам, комунални дејности
и заштита на животната средина

1. Флорентина Ристовска Шурбевска се
разрешува од член на Комисија за финансирање,
Буџет и локален економски развој.
2. За член на Комисија за финансирање,
Буџет и локален економски развој се именува:
-Александар Табаков.
3 . 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“.

1. Флорентина Ристовска Шурбевска се
разрешува од член на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина.
2. За член на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина се именува:
-Ангел Димов.
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-4421/26
31.08.2018 година
Велес

Број 25-4421/27
31.08.2018 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетров с.р.

Претседател
на Советот на Општина Велес
м-р ДушкоПетровс.р.
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Бр. 232
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 Заклучок за разгледување
на Информацијата за работата на
Полициската станици од општа надлежност
Велес за период јануари-јуни 2018 година
Се објавува Заклучок за разгледување на
Информацијата за работата на Полициската
станици од општа надлежност Велес за период
ј а н уа р и - ј у н и 2 0 1 8 год и н а , ш то С о ветот н а
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 30.08.2018 година.
Број 08-4438/27
03.09.2018 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. 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 30.08.2018 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за разгледување на Информацијата за
работата на Полициската станица од општа
надлежност за период јануари-јуни 2018
година
1.Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за работата на Полициската
станица од општа надлежност за период јануаријуни 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4421/28
31.08.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Бр.14 стр. 570
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