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Број 269
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за верификација на
мандат на член на Советот на Општина
Велес
Се објавува Одлуката за верификација на
мандат на член на Советот на Општина Велес,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/1 
24.11.2021 година
Велес







Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.
Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Р.М“ бр.5/02) член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на
Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10,
15/14,15/18 и 06/19), а согласно член 6 од
Деловникот на Советот на Општина Велес („Сл.
гласник на Општина Велес" бр. 12/07, 03/09, 18/10
и 1/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за верификација на мандат на член на
Советот на Општина Велес

Член 1

Се верифицира мандатот на членот на
Советот на Општина Велес:
-

Нада Јованова.

Член 2

Мандатот на членот на Општина Велес се
смета од 23.11.2021 година.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-4447/4
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
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Број 270
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за измена на
распоредот на средства
на Буџетот на Општина Велес за 2021година

Се објавува Одлук ата за измена на
распоредот на средства на Буџетот на Општина
Велес за 2021година, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
23.11.2021 година.
Број 08-4462/2
24.11.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Бр.18 стр. 1060
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Бр.18 стр. 1061
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Број 271
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за проширување на
средства
на Буџетот на Општина Велес за 2021 година

Се објавува Одлуката за проширување на
средства на Буџетот на Општина Велес за 2021
година, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/3 
24.11.2021 година 
Велес  














Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Бр.18 стр. 1062
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Бр.18 стр. 1063
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Број 272
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување на
приоритетен проект „Изградба на
водоснабдителен систем за населено место
Сопот во рамките на Вториот проект за
подобрување на општинските услуги-МСИП
2, финансиран со под-заем од
Меѓународната банка за обнова и развој
(Светска Банка)
Се објавува Одлуката за утврдување на
приоритетен проект „Изградба на
водоснабдителен систем за населено место
С о п от во р а м к и те н а Вто р и от п р о е к т з а
подобрување на општинските услуги-МСИП 2,
финансиран со под-заем од Меѓународната
банка за обнова и развој (Светска Банка), што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/4 
24.11.2021 година 
Велес 










Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.





Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.11.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на приоритетен проект
„Изградба на водоснабдителен систем
за населено место Сопот“ во рамките на
Вториот проект за подобрување
на општинските услуги-МСИП 2, финансиран
со под-заем од Меѓународната банка за
обнова и развој (Светска Банка)

Бр.18 стр. 1064

Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес
утврдува приоритет за апликација на проектот
„ И з г р а д ба н а вод о с н а бд и тел е н с и с те м з а
населено место Сопот“ во рамките на Вториот
проект за подобрување на општинските услугиМСИП 2, финансиран со под-заем од
Меѓународната банка за обнова и развој (Светска
Банка).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/7
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 273
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за кофинансирање на
приоритетен проект „Изградба на
водоснабдителен систем за населено место
Сопот“

Се објавува Одлуката за кофинансирање
на приоритетен проект „Изградба на
водоснабдителен систем за населено место
Сопот“, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/5 
24.11.2021 година 
Велес  














Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

24 ноември
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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) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.11.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за кофинансирање на приоритетен проект
„Изградба на водоснабдителен систем за
населено место Сопот“

Член 1
Со оваа Одлук а, се дава согласност
Општина Велес да учествува со кофинансирање
на проектот „Изградба на водоснабдителен
систем за населено место Сопот“.
В к у п н ата в р ед н о с т н а п р о е к тот в рз
основа на техничката документација изнесува
1 2 . 4 6 0 . 6 2 6 , 0 0 д е н а р и и е ф и н а н с и р а н од
Меѓународната банка за обнова и развој (Светска
Банка)
Член 2

О п ш т и н а В ел е с з а р е а л и з а ц и ј а н а
проектот ќе кофинансира средства од Буџетот на
Општина Велес доколку се надмине вредноста
која е финансирана од Меѓународната банка за
обнова и развој (Светска Банка), утврдена во
член 1, став 2 на оваа Одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/8
23.11.2021 година
Велес

Бр.18 стр. 1065

Број 274
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт-програма за активностите на Општина
Велес во областа на уредување
на градежното земјиште во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт-програма за активностите на Општина
Велес во областа на уредување на градежното
зе м ј и ш те во 2 0 2 2 год и н а , ш то С о ветот н а
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/6 
24.11.2021 година 
Велес










Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе

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

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт-програма за
активностите на Општина Велес
во областа на уредување на градежното
земјиште во 2021 година
1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт-програмата за активностите на
Општина Велес во областа на уредување на
градежното земјиште во 2021 година.
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2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/9
23.11.2021 година
В е л е с










Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 275
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт-програма за активностите на Општина
Велес во областа на урбанистичкото
планирање во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт-програма за активностите на Општина
Велес во областа на урбанистичкото планирање
во 2022 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 23.11.2021
година.
Број 08-4462/7 
24.11.2021 година 
Велес 










Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Бр.18 стр. 1066

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активности на Општина Велес во областа на
урбанистичкото планирање во 2021 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активности на
Општина Велес во областа на урбанистичкото
планирање во 2021 година.

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

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

Број 25-4447/10
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 276
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и
управувањето со кризи во 2022 година

Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и управувањето со
кризи во 2022 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
23.11.2021 година.
Број 08-4462/8 
24.11.2021 година 
Велес


















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес
во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита
и управувањето со кризи во 2022 година

Бр.18 стр. 1067


1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и
управувањето со кризи во 2022 година.

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/11
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 277
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на локалниот
економски развој и Евроинтеграции во 2022
година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на локалниот економски развој
и Евроинтеграции во 2022 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/9 
24.11.2021 година 
Велес










Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

24 ноември

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на
Општина Велес во областа на локалниот
економски развој
и Евроинтеграции во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
О п ш т и н а В ел е с в о о бл а с т а н а л о к а л н и от
економски развој и Евроинтеграции во 2022
година.

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/ 12
23.11.2021 година
Велес





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






Број 278
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на
информатичката технологија во 2022 година

Бр.18 стр. 1068

Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
В ел е с во о бл а с та н а и н ф о р м ат и ч к ата
технологија во 2022 година., што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/10
24.11.2021 година 
Велес 
















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




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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес
во областа на информатичката технологија
во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на информатичката
технологија во 2022 година.

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/13
23.11.2021 година
В е л е с










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

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 279
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на заштитата на животната
с р ед и н а в о 2 0 2 2 год и н а . , ш т о С о в ет от н а
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/11
24.11.2021 година 
Велес 


















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.


Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина
во 2022 година


1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина во 2022 година.

Бр.18 стр. 1069


2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/14
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 280
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на јавната
чистота и јавното зеленило во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на јавната чистота и јавното
зеленил о во 2022 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/12
24.11.2021 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

24 ноември

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе

Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на културата и меѓународната
с оработк а во 2022 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/13
24.11.2021 година 
Велес 


2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

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












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес
во областа на јавната чистота и јавното
зеленило во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на јавната чистота и
јавното зеленило во 2022 година

Бр.18 стр. 1070

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес
во областа на културата и меѓународната
соработка во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на културата и
меѓународната соработка во 2022 година.

Број 25-4447/15
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 281
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на културата и
меѓународната соработка во 2022 година

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/16
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 282
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на
образованието во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на образованието во 2022
година, што оветот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/14
24.11.2021 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.






Бр.18 стр. 1071


2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/17
23.11.2021 година
В е л е с

.









Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 283
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува



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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина
Велес во областа на образованието во 2022
година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на образованието во
2022 година.

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на
социјалната заштита во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на социјалната заштита во
2022 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 23.11.2021
година.
Број 08-4462/15
24.11.2021 година 
Велес 




















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.




24 ноември

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе

Број 284
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на
здравствената заштита во 2022 година

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес во областа
на социјалната заштита во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на социјалната
заштита во 2022 година.

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

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

Број 25-4447/18
23.11.2021 година
В е л е с










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

Бр.18 стр. 1072

Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на здравствената заштита во
2022 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 23.11.2021
година.
Број 08-4462/16
24.11.2021 година 
Велес




















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес во областа
на здравствената заштита
во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на здравствената
заштита во 2022 година.

24 ноември
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2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

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


Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес во областа
на спортот во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на спортот во 2022
година.

Број 25-4447/19
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 285
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес во областа на спортот
во 2022 година

Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес во областа на спортот во 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 23.11.2021 година.
Број 08-4462/17
24.11.2021 година 
Велес 

Бр.18 стр. 1073












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),


2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/20
23.11.2021 година
В е л е с










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

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 286
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Oпштина Велес за поддршка на
младите во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Oпштина
Велес за поддршка на младите во 2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/18
24.11.2021 година 
Велес 




















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.


Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Oпштина Велес за поддршка
на младите во 2022 година

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Oпштина Велес за поддршка на младите во 2022
година.

2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

Бр.18 стр. 1074


3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4447/21
23.11.2021 година
В е л е с










Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 287
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за утврдување на
Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес за поддршка на граѓанскиот
сектор во 2022 година
Се објавува Заклучокот за утврдување
на Нацрт- програма за активностите на Општина
Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/19
24.11.2021 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

24 ноември

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21) и
член 152, став 3 од Деловникот на Советот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/07,03/09,18/10 и 01/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт- програма за
активностите на Општина Велес за
поддршка на граѓанскиот сектор
во 2022 година


2. Сите забелешки, кон Нацртпрограмата кои ќе бидат дадени и прифатени
при јавната расправа ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставена на Советот на Општина
Велес на усвојување на една од наредните
седници.

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







Се објавува Решението за именување
претседател и членови на Комисија за вршење на
расход на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/20
24.11.2021 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

1. Советот на Општина Велес го утврди
текстот на Нацрт- програма за активностите на
Општина Велес за поддршка на граѓанскиот
сектор во 2022 година.

Број 25-4447/22
23.11.2021 година
В е л е с


Бр.18 стр. 1075

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 („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 23.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување претседател и членови на
Комисија за вршење на расход на основни
средства и ситен инвентар сопственост на
Општина Велес

1. За претседател на Комисијата за
вршење на расход на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Велес се
именува:



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 288
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за именување
претседател и членови на Комисија за
вршење на расход на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина
Велес

М а гд а л е н а С п а с е в а , в р а б о т е н в о
Општина Велес
2. За членови на Комисијата за вршење
на расход на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Велес се именуваат:
Весна Атанасовска и
Нада Јаованова, членови на Советот на
Општина Велес, истите се именуваат за период
кој трае до истекот на нивниот мандат к ако
членови на СОВ.
3. Комисијата ќе изврши увид во
фактичката состојба на основните средства и
ситниот инвентар кои се предлог за
расходување, врз основа на Годишниот попис од
пописната комисија, која предлага Извештај за
секоја година.  
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4. Комисијата ќе утврди како да се
постапи понатаму со предметните основни
средства и ситен инвентар (истите да се оттуѓат
по пат на продажба или да се уништат и
исфрлат во отпад).
5. За својата работа Комисијата е должна
да состави записник и истиот да го достави до
Градоначалникот на Општина Велес.
6 . 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
„Служнбен гласник на Општина Велес”.

Број 25-4447/23
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 289
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува















РЕШЕНИЕ
за именување членови на Комисијата за
доделување Актерска награда
за животно дело „Петре Прличко“ за 2021
година
1.

За членови на Комисијата за
избор на добитник на Актерск а
награда за животно дел о „Петре
Прличк о“ за 2021 година се
именуваат
·
·
·

Жарко Спасовски актер,
претставник на Општина Велес
Зорица П. Панчиќ актерка и
Катерина Момева драматург,
претставници на Народен Театар
„ЈХК – Џинот“ Велес,

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“.

Се објавува Решението за именување
членови на Комисијa за доделување актерска
награда за животно дело „Петре Прличко“ за
2021година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 23.11.2021
година.



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 (Службен гласник на Општина
Велес бр.12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и
08/21), и член 7 од Одлуката за востановување на
Ак терск а награда за животно дел о „Петре
Прличк о“ („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.3/06 и 11/15),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.11.2021 година, донесе

2. Мандатот на членовите на Комисијата
трае до доделувањето на наградата.

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за именување
членови на Комисијa за доделување
актерска награда за животно дело
„Петре Прличко“ за 2021година

Број 08-4462/21
24.11.2021 година 
Велес 

Бр.18 стр. 1076



Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.





Број 25-4447/24
23.11.2021 година
Велес









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

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 290
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за формирање
Комисија за стипендирање на талентирани
ученици и студенти
Се објавува Решението за формирање
Комисија за стипендирање на талентирани
ученици и студенти, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
23.11.2021 година.
Број 08-4462/22
24.11.2021 година 
Велес




















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.



Врз основа на член 32 став 2 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.
05/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес (Службен гласник на Општина Велес
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),
а во с о гл а с н о с т с о ч л е н 3 од Од л у к ата з а
утврдување начин на стипендирање на
тaлентирани ученици и студенти во Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.07/11)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови на
Комисија за
стипендирање на тaлентирани ученици и
студенти
1.Од членови на Комисија за
стипендирање на тaлентирани ученици и
студенти се разрешуваат:
·
·
·
·
·

Живко Пренџов
Сениха Брзева
Тодор Најдов
Максут Бакиовски
Славче Радевски

Бр.18 стр. 1077

2. За членови на Комисијата за
с т и п е н д и р а њ е н а та л е н т и р а н и у ч е н и ц и и
студенти се именуваат:
·
·
·
·
·

Менка Андреева
Катерина Ефремова, членови на СОВ
Снежана Бошевска
Горан Богоевски, надворешни членови и
Сања Карабатова Игновска, општинска
администрација.

3.Мандатот на членовите на Комисијата трае до
истекот на мандатот на членовите на Советот.
4.Ова Решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“.

Број 25-4447/25
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 291
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за одобрување
финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес
Се објавува Решението за одобрување
финансиски средства од Буџетот на Општина
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 23.11.2021 година.

Број 08-4462/23
24.11.2021 година 
Велес 




















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.


24 ноември

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) и член 20 од Одлук ата за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2021 година („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.21/2020), а согласно барањето на
Драгана Тевчева од Велес,

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување финансиски средства од
Буџетот на Општина Велес за 2021 година

Бр.18 стр. 1078

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Одлука за расходување основни
средства и ситен инвентар на ООУ „Панк о
Брашнаров“ Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
23.11.2021 година.
Број 08-4462/24
24.11.2021 година 
Велес 





1.Се одобрува исплата на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес во висина
од 30.000,00 денари, на сметк а на Драгана
Тевчева со место на живеење на ул.Шевки Сали
бр.10 Велес.
2. Средства утврдени во член 1 на ова
решение, се одобрени од Советот на Општина
Велес како помош за лекување на нејзината
ќерка. 

3.Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2021
година, Програма А-Совет на Општина Велес,
Потпрограма А0 – Совет на Општина Велес,
категорија 46, ставка 464 потставка, 464990
–други трансфери.

4 . С е задолж ува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.

5. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето.
Број 25-4447/26
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 292
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлука за расходување
основни средства и ситен инвентар
на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес

















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.


Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес"
бр. 12/06, 13/09, 18/10 и 15/14, 15/18, 06/19 и
08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
расходување ситен инвентар на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност за
расходување на ситен инвентар на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес согласно Одлуката со број 02864/1 од 14.10.2021 година донесена од
училишниот одбор, на седницата одржана на
14.10.2021 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 25-4447/27
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 293
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за недонесување
Решение за разрешување
и именување преставник на Општина Велес
за член на Училишен одбор на ООУ „Блаже
Конески“ Велес
Се објавува Заклучокот за недонесување
на Решение за разрешување и именување
п р е с та в н и к н а О п ш т и н а В ел е с з а ч л е н н а
Училишен одбор на ООУ „Блаже Конески“ Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 23.11.2021 година.
Број 08-4462/25
24.11.2021 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.




Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година донесе

Бр.18 стр. 1079

2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
„Сл.гласник на Општина Велес“



Број 25-4447/28
23.11.2021 година
Велес









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

Број 294
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за недонесување на
Решение за разрешување и именување член
на Надзорен одбор за контрола
на материјално-финансиското работење на
„ЈКП Дервен“ Велес



ЗАКЛУЧОК
за недонесување на Решение за
разрешување и именување преставник на
Општина Велес за член на Училишен одбор
на ООУ „Блаже Конески“ Велес
1.Советот на Општина Велес не го донесе
Ре ш е н и ето з а р аз р е ш у ва њ е и и м е н у ва њ е
п р е с та в н и к н а О п ш т и н а В ел е с з а ч л е н н а
Училишен одбор на ООУ „Блаже Конески“ Велес,
предложено на 4-та седница.

Се објавува Заклучокот за недонесување
Решение за разрешување и именување член на
Надзорен одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на „ЈКП Дервен“ Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 23.11.2021 година.

Број 08-4462/26
24.11.2021 година 
Велес  
















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.



24 ноември

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) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за недонесување на Решение за
разрешување и именување
член на Надзорен одбор за контрола на
материјално-финансиското
работење на „ЈКП Дервен“ Велес

1.Советот на Општина Велес не го донесе
Решението за разрешување и именување член
на Надзорен одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на „ЈКП Дервен“ Велес,
предложено на 4-та седница.
2.Оваа 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
„Сл.гласник на Општина Велес“







Број 25-4447/29
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.
Број 295
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за разрешување и
именување претставници
на Општина Велес за членови на управен
одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес
Се објавува Решението за разрешување
и именување претставници на Општина Велес за
ч л е н о в и н а у п р а ве н од б о р во ОУД „ Л аз а р
Лазаревски“ Велес, што Советот на Општина

Бр.18 стр. 1080

Велес го донесе на седницата одржана на
23.11.2021 година.
Број 08-4462/27
24.11.2021 година 
Велес 












Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.


Врз основа на член 58 од Зак он за
ученичкиот стандард („Слу ж бен весник на
Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11,
135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и
„ С л у ж б е н в е с н и к н а Ре п у бл и к а С е в е р н а
Македонија“ бр. 248/20 и 302/20), член 36 став 1
точка 5 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,
18/10,15/14,15/18,
06/19 и 08/21)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.11.2021 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување претставници
на Општина Велес за членови во уоравен
одбор на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес
1. Билјана Штипјанова и Ирена Кузева
претставници на Општина Велес, се
разрешуваат од должноста членови на управен
одбор на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес.
2. За членови на управниот одбор на ОУД
„Лазар Лазаревски“ Велес претставници од
Општина Велес се именуваат:
·
Ѓоргина Ристовска и
·
Марина Радевска
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 25-4447/30
23.11.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Зоран Љутков с.р.

24 ноември

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Број 296
Врз основа на член 52 став 5 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ” бр.5/02) и член 32, 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),
Градоначалникот на Општина Велес на
ден 24.11.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за определување на член од
Советот за замена на Градоначалник

1. Градоначалникот на Општина Велес за
член на Советот кој ќе го заменува за време на
негова спреченост или отсуство го определува:

К о с т а Н о ј к о в - ч л е н н а С о в ет о т н а
Општина Велес.

2. Членот на Советот, правото да го
заменува Градоначалникот во негово отсуство го
стекнува по известување од страна на
Градоначалникот и трае до завршувањето на
отсуството.

3. На членот на Советот, м у мирува
функцијата член на Советот за време кога го
заменува Градоначалникот.


4. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето.
Образложение

При извршување на функцијата
Градоначалник, согласно член 52 став 5 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02), Градоначалник от
определува кој од членовите на Советот ќе го
заменува во случај на спреченост или отсуство,
во согласност со постапка утврдена со Статутот.
Согласно горе неведеното се одлучи
како во диспозитивот на Решението.
Број 08-4458/1
24.11.2021 година
Велес

 
Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.







Бр.18 стр. 1081
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