СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 22 година LV

Излегува по потреба

18 декември 2019 година

Бр.358
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 Oдлука за ослободување од
плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште (Министерство за
образование и наука).

Се објавува Oдлуката за ослободување
од плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште (Министерство за
образование и наука), што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
16.12.2019 година.
Број 08-4850/9
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски 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 од Статутот на Општина
Велес („Сл. Весник на РМ“ бр. 12/06, 03/09, 18/10,
15/14, 15/18 и 06/19) и Програма за уредување на
градежно земјиште заштита на животната
средина на просторот на Општина Велес за 2019
година („Сл. гласник на Општина Велес
“бр.19/18), а по предлог на Градоначалникот на
Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 16.12.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на надоместок
за уредување на градежно земјиште
(Министерство за образование и наука)
Член 1
Со оваа одлука Министерството за
образование и наука на РСМ како градител се
ослободува од плаќање надоместок за
уредување на градежно земјиште.
Надоместокот е утврден врз основа на
барање и основен проект за изградба на објект во
основното училиште во с. Клуковец, подрачно
училиште на ООУ „Васил Главинов“ Велес.
Член 2
Вкупната површина на градбата согласно
основниот проект изнесува 308,01 м2 и се состои
од изградба на основно училиште во с. Клуковец,
подрачно училиште на ООУ „Васил Главинов“
Велес.
Член 3
Вредноста на средствата за плаќање на
надоместокот за уредување на градежно
земјиште во висина од 82.177,00 денари од кои се
ослободува Министерството за образование и
наука претставува учество на Општина Велес за
изградба на објектот на основното училиште во
с. Клуковец.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4830/11
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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Бр.359
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 донесување
Програма за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата
на Општина Велес за 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на Општина
Велес за 2020 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
16.12.2019 година.
Број 08-4850/10
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на 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“12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,
15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 16.12.2019 година,
донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Велес за 2020
година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на Општина
Велес за 2020 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува
од 01.01.2020 година.
Број 25-4830/12
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 28, став 3 од Законот
за заштита и благос остојба на животните
(„Службен весник на РМ“ бр.149/14,149/15 и
53/16), член 36, став1 од Статутот на Општина
В ел е с ( „ С л . Гл а с н и к н а О п ш т и н а В ел е с “
бр.12/06, 03/09 и 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 16.12.2019 година, донесе,
ПРОГРАМА
за контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес
во 2020 година
I. ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат
активностите за третирање на бездомни кучиња
- скитници, условите, организацијата и обемот
на извршувањето, к ак о и начинот на
финансирањето.
За решавање на проблемот поврзан со
зголеменото присуство на бездомни кучиња,
односно за контрола на нивниот број, од страна
на Светската здравствена организација за
заштита на животните и позитивните законски
прописи во Република Северна Македонија,
единствено е можен хуманиот начин на
третирање на овие животни.
Хуманиот третман подразбира
згриж ување и заштита на животните, но и
з а ш т и т а н а б е з б е д н о с т а и з д р а в ј ет о н а
граѓаните во општината.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општата цел на Програмата е
определување на општи мерки и активности што
треба да се превземат на територијата на
општината за ефикасна контрола и заштита на
популацијата на бездомни к учиња, к ак о и
третман согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство и благосостојбата на
животните.

18 декември

2019

лужбен гласник на Општина Велес_

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на програмата е определување
на мерки и активности што треба да се превземат
во 2020 година за ефикасна контрола и заштита
на популацијата на бездомни кучиња.
Активностите за хумано третирање на
бездомни кучиња-скитници на територијата на
Општина Велес ќе опфатат:
-заловување на животни,
-нивни транспорт до прифатилиште,
-прием и преглед од доктор по
ветеринарна медицина,
-лабараториско испитување на заразни
болести согласно прописите од областа на
ветеринарното законодавство, вклучувајќи
испитување од болеста лајшманиоза,
-ветеринарно медицински третман на
кучињата, овариохистеректомија и орхиектомија,
-постоперативно сместување и нега,
-вакцинација и дехелментација,
-обележување со микрочип,
- в р а ќ а њ е н а з а л о ве н и те к у ч и њ а н а
реонот на нивно заловување или вдомување на
кучињата,
- е у т а н а з и ј а н а к у ч и њ ат а с о гл а с н о
п р о п и с и т е о д о бл а с т а н а в ет е р и н а р н о т о
законодавство,
- едукација подигнување на јавната свест
кај населението.
IV. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ
I V. 1 З а л о в у в а њ е , т р а н с п о р т,
идендификација и евиденција
Обучени лица кои поседуваат
легитимација спроведуваат заловување на
к у ч и њ ат а , а с е о б ез б ед е н и с о с о од в ет н а
униформа и средства за лична заштита.
Зал овувањето се врши с о следната
опрема: возило, јамки-мрежи за заловување,
пушк а (сафари) за хемиско заловување на
к у ч и њ а т а , к о р п и - к а ф е з и з а т р а н с п о р т,
окулувратници и водилки. Транспортот се врши
од местото на заловувње до прифатилиштето.
Н а л и це м е с то с е в р ш и те р е н с к ата
идентификација на посебни обрасци за
евиденција и идентификација – секое заловено
куче веднаш се евидентира, се заведуваат
податоци за животното како раса, пол, старост,
особени знаци, место на заловување и др.
I V. 2 П р е с т о ј в о п р и ф а т и л и ш т е ,
ветеринарно-медицински третман и
понатамошно постапување со третираните
кучиња
Заловените кучиња се транспортираат до
прифатилиштето, кое е регистрирано и има

Бр.22 стр. 1820

одобрување од Агенцијата за храна и
вете р и н а р с т во н а Ре п у бл и к а С е ве р н а
Македонија.
Кучињата се сместуваат во просториите
з а п р и е м во к о и с е в р ш и н а б љ уд у ва њ е н а
кучињата од страна на докторот по ветеринарна
медицина к ој врши преглед на зал овените
кучиња и ги спроведува сите мерки согласно
закон и тој одредува кој од нив ги исполнуваат
критериумите за еутаназија.
Еутаназијата се врши:
-во согласност со важечките законски
прописи и наредби;
-кога животното е заболено од заразна
или паразитска болест која може да се
пренесе на други животни или - луѓето,
животното е заболено од други болести
кај кои лечењето е долго и со несигурна
прогноза, тешко повредени животни,
животни кои видливо страдаат или стари
изнемоштени животни;
-кога кучињата преставуваат опасност
кон луѓето или другите животни и
- к о га к у ч и њ ата п о м и н а л е м и н и м ум
временски период потребен за исцрпување на
можност за вдомување.
Медицински третман на здрави кучиња
се врши на следниот начин:
Сите к линички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е
одобрено од Агенцијата за храна и
ветеринарство и кое има договор за ветеринарно
медицински третман на животните с о
прифатилиштето. Сите животни кои по мислење
на ветеринарен док тор ги исполнуваат
критериумите за операција се оперираатстерилизирааат. По завршената операција и пост
оперативно опоравување животните се враќаат
назад во прифатилиштето каде се врши нивно
редовно хранење и постојан надзор од страна на
обучени лица.
Прифатилиштето се одржува согласно
санитарно-хигиенските прописи: боксовите во
прифатилиштето редовно се чистат, се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и
соодветна дератизација на целиот простор.
Изведувачот на Програмата е долежн да склучи
договор со овластен оператор за нештетно
отстранување на лешеви и нус производи од
животинско потекло, во специјално изградена
гробна – јама на соодветна комунална депонија а
исто так а ќе ги собира и транспортира
ф е к а л и и т е / от п а д от од п р и ф ат и л и ш т ет о .
Непосредно при напуштање на прифатилиштето
к учињата се вакцинираат против болеста
беснило и кучињата се третираат со средство
против ендо и ектопаразити.
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Третираните кучиња и обележани со
микрочип се враќаат на реонот на заловување
или се вдомуваат, а вдомените се регистрираат
во ветеринарно информативниот систем.
Приоритет се дава на вдомување на животните.
I V. 3 Е д у к а ц и ј а и п од и г н у ва њ е н а
јавната свест кај населението

Бр.22 стр. 1821

V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Се предвидува интензитетот на
заловување и капацитетот на сместување во
прифатилиште да ги исполнува условите за
сместување на 30 бездомни кучиња/месечно.
VI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

Подигнувањето на јавната свест е клучна
за справување и хуман третман на кучињата
скитници. Изведувачот на Програмата е должен
да обезбеди комуникација со граѓани преку разни
форми на к ом уник ација, да спроведува
едук ативни и промотивни ак тивности за
подигнување на јавната свест за постапување со
бездомни кучиња, да организира акции и настани
за вдомување на кучиња.

Ред.бр.

Активност

Активностите утврдени во табелата
п од ол у ќ е с е ф и н а н с и р а ат од Бу џ ет от н а
Општина Велес, со средства од Програмата на
активностите на Општина Велес во областа на
здравствената заштита за 2020 година.
Општина Велес ќе изврши трансфер на
средства на изведувачот на Програмата.

Финансирање

Сума/ден.

Заловување, транспорт, идентификација и евиденција
Заловување, на бездомни
Општина Велес
1
кучиња
Општина Велес
Идентификација и евиденција
2
3
Транспорт до прифатилиште
Општина Велес
4
Карантински престој
Општина Велес
(набљудување и преглед од
ветеринар)
5
Престој во прифатилиште
Општина Велес
Медицински третман на кучињата
Лабараториско испитување и
Општина Велес
6
вакцинација
7
Овариохистеректомија и
Општина Велес
орхиектомија (стерилизација и
кастрација)
8
Постоперативно сместување
Општина Велес
и нега
9
Обележување со микрочип
Општина Велес
10
Еутаназија
Општина Велес
11
Отстранување на лешеви и
Општина Велес
нус производи
12
Транспорт
Општина Велес
Подигнување на јавната свест
13
Организирање на јавни
настани и манифестации за
одгледување и вдомување на
кучиња
14.
Непредвидени трошоци
Вкупно

240.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00

600.000,00
200.000,00
480.000,00
600.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00

50.000,00

Општина Велес

Општина Велес

50.000,00
2.500.000,00
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VII. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА
Годишната програма ќе ја реализира
субјект кое општината ќе го избере на јавен повик
и кое ги исполнува условите за изведување на
активности согласно закон.
Д ок олк у на јавниот повик не се јави
изведувач на програмата, општина Велес се
задолжува во рок од 15 дена, договорно да
ангажира двајца лиценцирани заловувачи, како и
фирма која ќе изврши транспорт на заловените
кучиња до институција во која треба да се изврши
третирање на заловените кучиња-скитници.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над извршувањето на
Програмата врши Одделението за јавни дејности
во Општина Велес. За спроведените активности
на терен, изведувачот е должен да изготвува
квартални извештаи кој ќе бидат доставени до
Градоначалникот и ќе бидат усвоени од Советот
на Општина Велес.
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4830/12
17.12.2019 година
Велес

Велес го донесе на седницата одржана на
16.12.2019 година.
Број 08-4850/11
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник
на РМ“ бр. 5/02), согласно согласно член 17 од
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Велес за 2019 година („Сл. гласник на Општина
Велес“ бр.22/18), и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општината
Велес” бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 16.12.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување средства за помош на
настраданото население од
катастрофалниот земјотрес во општина
Драч, Република Албанија

1.
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.360
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

2.
2.

3.
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за одобрување
средства за помош на настраданото
население од катастрофалниот земјотрес
во општина Драч, Република Албанија

Се објавува Решението за одобрување
средства за помош на настраданото население
од катастрофалниот земјотрес во општина Драч,
Република Албанија, што Советот на Општина

Бр.22 стр. 1822

4.

Советот на Општина Велес определува
средства во висина од 60 000 денари од
Буџетот на Општина Велес помош за
настраданото население од
катастрофалниот земјотрес во општина
Драч, Република Албанија што се случи
на ден 26.11.2019 година.
Средствата се трансферираат на с-ка
што е отворена со намена за помош на
Општина Драч Албанија.
Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес
за 2019 година, Програма А - Совет на
Општина Велес, Потпрограма АО - Совет
на Општина Велес, категорија 41, ставка
413, потставка 413110 - тековни рeзерви
(разновидни расходи).
Се задолжува Одделението за
финансиски прашања при Општина
Велес да го изврши наведеното Решение.
Ова Решение влегува во сила веднаш по
донесувањето, а ќе се објави во
„Сл.гласник на Општина Велес“

Број 25-4830/13
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

18 декември
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Бр.22 стр. 1823

Бр.361
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 средства од Буџетот на
Општина Велес

Се објавува Решението за одобрување
средства од Буџетот на Општина Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 16.12.2019 година.
Број 08-4850/12
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02), согласно член 17 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2019 година („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.22/18), и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес (“Службен гласник на Општината
Велес” бр.12/06,3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 16.12.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на средства од
Буџетот на Општина Велес

1. На Валерија Димовска се одобрува
еднократен надоместок во висина од 10.000
денари.
2 . Н а И з в и д н и ч к и од р ед „ Д и м и т а р
Влахов“, се одобрува еднократен надоместок во
висина од 20 000 денари.
3 . Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2019
година, Програма А - Совет на Општина Велес,
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес,

категорија 41, ставка 413, потставка 413110 тековни рeзерви (разновидни расходи).
4 . С е за долж у ва Одделе н ието за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.
5. Ова Решение влегува во наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-4830/14
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.362
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 Годишен план за вработување
за 2020 година на ООУ „Панко Брашнаров“
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
2020 година на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 16.12.2019 година.
Број 08-4850/13
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

18 декември

2019
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), член 84 од Законот за основното
образование („Сл.весник на РСМ“бр.161/19),
член 20-б од Законот за вработените во јавниот
с е к т о р ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а Ре п у бл и к а
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18,
198/18 и 143/19), 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 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 16.12.2019 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план за
вработување за 2020 година на ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2020 година
на основното основно училиште „Панко
Брашнаров“ Велес со бр. 01-314 од 21.11.2019
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".

Бр.22 стр. 1824

работа Велес, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 16.12.2019
година.
Број 08-4850/14
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
В рз о с н о ва н а ч л е н 1 8 3 с та в ( 3 ) од
Законот за социјалната заштита („Службен
весник на РСМ“ бр. 104/19 и 146/19), 36 став 1
точка 15 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, 3/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 16.12.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член во
Управен одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес
1. Васил Гемишов преставник од Општина
Велес се разрешува од должноста член
во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Велес.

Број 25-4830/15
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.363
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 член на Управен одбор на Јавна
установа Меѓуопштински центар за
социјална работа Велес

Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Управен одбор на Јавна
установа Меѓуопштински центар за социјална

2. З а ч л е н в о Уп р а в е н от од б о р н а Ј У
Меѓуопштински центар за социјална
работа Велес, се именува:
·

В е р и ц а То д о р о в а Д а ц е в а ,
вработена во општинска
администрација – раководител
на одделение.

3. Ова Решение влегува во сила наредниот
д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ ето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4830/16
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

18 декември

2019
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Бр.364
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 усвојување
измена и дополнување на Извештај од
процена на штета од природна непогода –
град, дожд- 13.06.2018 година од Комисијата
за проценка на штети

Се објавува Заклучокот за усвојување
измена и дополнување на Извештај од процена
на штета од природна непогода – град, дожд13.06.2018 година од Комисијата за проценка на
штети, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 16.12.2019 година.
Број 08-4850/15
18.12.2019 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, 3/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 16.12.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување измена и дополнување на
Извештај од процена на штета
од природна непогода – град, дожд13.06.2018 година
од Комисијата за проценка на штети
1.Советот на Општина Велес усвои
измена и дополнување на Извештајот од процена
на штета од природна непогода – град, дожд13.06.2018 година од Комисијата за проценка на
штети.

Бр.22 стр. 1825

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-48630/17
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.365
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 усвојување
Извештај за финансиски резултати за
период од 01.01.2019 до 30.09.2019 година на
јавно претпријатие за стопанисување со
спортски објекти „Парк-Спорт“Велес

Се објавува Заклучокот за усвојување
Извештај за финансиски резултати за период од
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 д о 3 0 . 0 9 . 2 0 1 9 год и н а н а ј а в н о
претпријатие за стопанисување со спортски
објекти „Парк-Спорт“Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 16.12.2019 година.
Број 08-4850/16
18.12.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

18 декември

2019
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Врз основа на член 11, став 1, точка 9 од
Законот за јавните претпријатија (“Службен
весник на РМ”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), член 36, став
1, точка 6 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,
15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 16.12.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за финансиски
резултати за период од 01.01.2019 до
30.09.2019 година на јавно претпријатие за
стопанисување со спортски објекти „ПаркСпорт“Велес

1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за финансиски резултати за период
од 01.01.2019 до 30.09.2019 година на јавно
претпријатие за стопанисување со спортски
објекти „Парк-Спорт“Велес.

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

Број 25-4830/18
17.12.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.22 стр. 1826
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