СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 3 година LVI

Излегува по потреба

06 март 2020 година

Бр. 55
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 на Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Велес за 2020год.
Се објавува Заклучокот за објавување на
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Велес за 2020год., што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
04.03.2020 година.
Број 08-1180/1
06.03.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на Р.М.” бр.5/02), член 23 став 5 од Законот
за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр. 61/04,
96/04, 67/07 и 156/09, 47/11, 192/15, и 209/18) и
член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(“Службен гласник на Општината Велес” бр.12/06
,03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), по предлог на
Градоначалник.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на
Општина Велес за 2020 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Велес за 2020 година („Службен
гласник на Општина Велес“ бр. 25/19), се врши
изменување и дополнување каде во член 6 став
4, зборовите „на ниво на ставка” се бришат.
Член 2
Во член 11, став 2 зборот “наменската” се
брише, а во став 3 зборовите „општинскиот
буџет” се заменуваат со зборовите „буџет на
дотации”
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-1160/3
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

06 март

2020

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 56
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 на Одлука за утврдување на
приоритетен проект за апликација во
програмата ИНТЕРРЕГ -ИПА прекугранична
соработка помеѓу Република Грција и
Република Северна Македонија, финансиран
од ЕУ (Локална агро храна во туристичкиот
сектор)

Се објавува Одлуката за утврдување на
приоритетен проект за апликација во програмата
ИНТЕРРЕГ -ИПА прекугранична соработк а
помеѓу Република Грција и Република Северна
Македонија, финансиран од ЕУ (Локална агро
храна во туристичкиот сектор), што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 04.03.2020 година.
Број 08-1180/2
06.03.2020 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, 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), по
предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 04.03.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на приоритетен проект за
апликација во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА
прекугранична соработка помеѓу Република
Грција и Република Северна Македонија,
финансиран од ЕУ
(Локална агро храна во туристичкиот сектор)
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Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес
утврдува приоритет за апликација на проектот
„ И н т е р Гу р м е - Л о к а л н а а г р о х р а н а в о
туристичкиот сектор“, во програмата ИНТЕРРЕГ ИПА прекугранична соработка помеѓу Република
Гр ц и ј а и Ре п у бл и к а С е ве р н а М а к ед о н и ј а ,
финансиран од ЕУ.

Член 2
Општина Велес ќе го аплицира проектот
во соработка со партнерите од двете земји до
утврдениот краен рок на повикот за проекти во
Програмата.

Член 3
В к у п н и от ф о н д з а р е а л и з а ц и ј а н а
проектот во Општина Велес е 250.000 евра.
8 5 % од в к у пн ата с ума с е ф и н а н с и р а н и од
Европската Унија.
Член 4
Останатите 15% по одобрувањето на
проектот ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Велес преку Програмата за активностите на
О п ш т и н а В ел е с в о о бл а с та н а л о к а л н и от
економски развој во 2020 година.
По завршувањето на проек тот и
доставување на финасискиот извештај,
средствата за учество во проектот ќе бидат
вратени во Буџетот на Општина Велес од страна
на Министерството за локална самоуправа.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Велес“.
Број 25-1160/4
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

06 март

2020

Службен гласник на Општина Велес_
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Бр. 57
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 на Одлука за утврдување на
приоритетен проект за апликација во
програмата ИНТЕРРЕГ -ИПА прекугранична
соработка помеѓу Република Грција и
Република Северна Македонија, финансиран
од ЕУ
(Креативни можности во туризмот)
Се објавува Одлуката за утврдување на
приоритетен проект за апликација во програмата
ИНТЕРРЕГ -ИПА прекугранична соработк а
помеѓу Република Грција и Република Северна
Македонија, финансиран од ЕУ (Креативни
можности во туризмот), што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
04.03.2020 година.
Број 08-1180/3
06.03.2020 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, 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), по
предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 04.03.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на приоритетен проект за
апликација во програмата
ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка
помеѓу Република Грција
и Република Северна Македонија,
финансиран од ЕУ
(Креативни можности во туризмот)
Член 1

Со оваа Одлук а, Општина Велес
утврдува приоритет за апликација на проектот
„COunT (КАУНТ)- Креативни можности во
т уризмот“ во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА
прекугранична соработка помеѓу Република
Гр ц и ј а и Ре п у бл и к а С е ве р н а М а к ед о н и ј а ,
финансиран од ЕУ.
Член 2
Општина Велес ќе го аплицира проектот
во соработка со партнерите од двете земји до
утврдениот краен рок на повикот за проекти во
Програмата.

Член 3
В к у п н и от ф о н д з а р е а л и з а ц и ј а н а
проектот во Општина Велес е 490.000 евра.
8 5 % од в к у пн ата с ума с е ф и н а н с и р а н и од
Европската Унија.
Член 4
Останатите 15% по одобрувањето на
проектот ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Велес преку Програмата за активностите на
О п ш т и н а В ел е с во О бл а с та н а л о к а л н и от
економски развој во 2020 година.
По завршувањето на проек тот и
доставување на финасискиот извештај,
средствата за учество во проектот ќе бидат
вратени во Буџетот на Општина Велес од страна
на Министерството за локална самоуправа.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1160/5
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

06 март

2020

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 58.
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

Член 1
За најповолна понуда, с огласно
извештајот од спроведената постапка со Оглас за
доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство кое се остварува
како концесија за јавна работа или како концесија
за јавна услуга бр.001/2019, се избира понудата
на понудувачот:
·

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за избор на
најповолна понуда по Оглас за доделување
на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за реконструкција,
ревитализација, оперирање,
управување и одржување на Офицерски
дом во Велес
Се објавува Одлук ата за избор на
најповолна понуда по Оглас за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за реконструкција, ревитализација,
о п е р и р а њ е , у п р а ву в а њ е и од р ж у в а њ е н а
Офицерски дом во Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 04.03.2020 година.
Број 08-1180/4
06.03.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 21а став 4 од Законот
за к онцесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на РМ“ бр. 6/12, 144,14, 33/15,
104/15 и 215/15 и „Службен весник на РСМ“
бр.153/19 и 261/19), член член 36, став 1, точка 15
од Законот за локалната самоуправа („Службен
в е с н и к н а Р. М . ” б р . 5 / 0 2 ) , п о п р е д л о г н а
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 донесе
ОДЛУКА
за избор на најповолна понуда
по Оглас за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство за реконструкција –
ревитализација, оперирање,
управување и одржување на офицерски дом
во Велес
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Друштво за производство, трговија и
услуги НЕКСУС КОМПАНИ ДООЕЛ
Велес


постигната со завршување на
елек тронск ата аукција одржана на ден
19.02.2020 година во износ од 5.440.000,00
денари без ДДВ.
Член 2
Договорот за воспоставување на јавно
п р и в ат н о п а рт н е р с т в о , ќ е с е п от п и ш е п о
изминување на рокот за жалба против Одлуката
со која се одлучува за поединечно право во
отворена постапка.
(Незадоволниот понудувач може да
достави жалба до Државната комисија за жалби
по јавни набавки и до договорниот орган, во рок
од 10 дена од приемот на одлуката за избор на
најповолна понуда, во однос на постапката на
евалуација и избор на најповолна понуда).
С ол е м н и з а ц и ј ат а н а Д о го в о р от з а
воспоставување на јавно приватно партнерство
ќе се изврши по прогласувањето за завршени
предвремените парламентарни избори 2020
година од страна на Државната изборна
комисија.
Член 3
Се задолжуваат стручните служби на
Општина Велес да ја спроведат оваа Одлука.
Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на донесувањето и истата ќе се
објави во „Службен гласник“ на Општина Велес“.
Број 25-1160/6
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

06 март

2020

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 59.
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 Заклучокот за симнување на
точка од дневиот ред -Оперативна програма
за реконструкција и подигнување на нови
зелени површини на територијата на
Општина Велес за 2020г.

Се објавува Заклучокот за симнување на
точка од Дневиот ред - Оперативна програма за
реконструкција и подигнување на нови зелени
површини на територијата на Општина Велес за
2020г., што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 04.03.2020 година.
Број 08-1180/5
06.03.2020 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), а согласно 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за симнување на точка од дневен ред Oперативна програма за реконструкција и
подигнување на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2020г.

1.Советот на Општина Велес ја симнува
од дневниот ред точката - Oперативна програма
за реконструкција и подигнување на нови зелени
површини на територијата на Општина Велес за
2020г., за доработка на материјалот.
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2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1160/7
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
Бр. 60
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 мислење
на Програма за реализација на ученичките
ексурзии за учебната 2019/2020 година
на ООУ „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
мислење на Програма за реализација на
ученичките ексурзии за учебната 2019/2020
година на ООУ „Васил Главинов“, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 04.03.2020 година.
Број 08-1180/6
06.03.2020 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, 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 во
согласност со член 7 од Правилникот за начинот
за изведување на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основните
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година.

06 март

2020

Службен гласник на Општина Велес_

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација на ученичките
екскурзии за учебната 2019/2020 година на
ООУ „Васил Главинов“- Велес
1. Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледа Програмата за реализација
на ученичките екскурзии за учебната 2019/2020
година на ООУ „ Васил Главинов“-Велес и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „ Васил Главинов“-Велес, за понатамошно
постапување.
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 25-1160/8
05.03.2020 година
Велес
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ученичките ексурзии и други слободни
активности (излети и настава во природа) за
учебната 2019/2020 година на ООУ „Блаже
Конески“, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 04.03.2020
година.
Број 08-1180/7
06.03.2020 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, 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 во
согласност со член 7 од Правилникот за начинот
за изведување на ученичките екскурзии и
другите слободни активности на учениците од
основните училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014
година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе

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

Бр. 61
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 мислење
на Програма за реализација
на ученичките ексурзии и други слободни
активности (излети и настава
во природа) за учебната 2019/2020 година на
ООУ „Блаже Конески“

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
мислење на Програма за реализација на

РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација на ученичките
екскурзии и други слободни активности
(излети, настава во природа) за
учебната 2019/2020 година на ООУ „Блaже
Конески“- Велес
1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледа Програма за реализација на
ученички екскурзии и др. слободни активности
(излети, настава во природа) за учебната
2019/2020 година на ООУ „Блaже Конески“Велес и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО
на ООУ „Блаже Конески“ -Велес, за
понатамошно постапување.
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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".
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Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација на ученичките
екскурзии и излети за учебната 2019/2020
година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“- Велес

Број 25-1160/9
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
Бр. 62
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 мислење
на Програма за реализација
на ученичките ексурзии и излети за учебната
2019/2020 година на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“
С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
мислење на Програма за реализација на
ученичките ек сурзии и излети за учебната
2019/2020 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 04.03.2020 година.
Број 08-1180/8
06.03.2020 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, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06,13/09,18/10 и 15/14), а во согласност со
член 7 од Правилникот за начинот за изведување
на ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните училишта
бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година.

1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледа Програма за реализација на
у ч е н и ч к и е к с к урз и и и и зл ет и з а у ч еб н ата
2019/2020 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј “Велес и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Св. Кирил и М етодиј “ -Велес, за
понатамошно постапување.
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 25-1160/10
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

Бр. 63
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 мислење
на Програма за реализација
на ученички екскурзии и слободни
активности –излет на
учениците за учебната 2019-2020година на
ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с.
Иванковци –Велес
Се објавува Решението за давање мислење на
Програма за реализација на ученички екскурзии
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–излет на учениците за учебната 20192020година на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“
с. Иванковци –Велес,што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
04.03.2020 година.
Број 08-1180/9
06.03.2020 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, 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 во
согласност со член 7 од Правилникот за начинот
за изведување на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основните
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација на ученички
екскурзии и слободни активности – излет на
учениците за учебната
2019/2020 година на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ с. Иванковци, Велес
1. Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледа Програма за реализација на
ученички екскурзии и слободни активности –
излет на учениците за учебната 2019/2020 година
на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. Иванковци,
Велес и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“
с.
Иванковци, Велес, за понатамошно
постапување.
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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 25-1160/11
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
Бр. 64
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 мислење
на Програма за реализација
на ученички екскурзии и слободни
активности –излет на учениците
за учебната 2019-2020година на
ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари
–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
мислење на програма за реализација на
ученички екскурзии и слободни активности
– и зл ет н а у ч е н и ц и те з а у ч еб н ата 2 0 1 9 2020година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно
Оризари –Велес, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 04.03.2020
година.
Број 08-1180/10
6.03.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес"
бр. 12/06 ,03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а во
согласност со член 7 од Правилникот за начинот
за изведување на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основните
училишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација на ученички
екскурзии и слободни активности – излет на
учениците за учебната
2019/2020 година на ООУ „Рајко Жинзифов“
Долно Оризари, Велес
1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледа Програма за реализација на
ученички екскурзии и слободни активности –
излет на учениците за учебната 2019/2020 година
на ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари, Велес
и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари, Велес, за
понатамошно постапување.
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 25-1160/12
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
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Бр.65
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 Измената на
Годишниот план за вработување во
Општинско основно училиште
„Рајко Жинзифов“ Велес за 2020 година

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Измената на Годишниот план за
вработување во Општинско основно училиште
„Рајко Жинзифов“ Велес за 2020 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 04.03.2020 година.
Број 08-1180/11
06.03.2020 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), 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 во
согласност со член 20-б, став 2, од Законот за
вработените во јавниот сектор („Сл.весник на
Р.М“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Сл.
весник на Република Северна Македонија“ бр.
143/19 и 14/20)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување
во ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари
Велес за 2020 година
1.Со ова Решение се дава согласност на
Измената на Годишниот план за вработување во
ООУ „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари Велес за
2020 година.
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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 25-1160/13
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
Бр.66
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 Измената на
Годишниот план за вработување во
Општинската јавна установа
за деца-Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес за 2020 година

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Измената на Годишниот план за
вработување во Општинската јавна установа за
деца-Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за
2020 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 04.03.2020
година.
Број 08-1180/12
06.03.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), 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 во
согласност со член 20-б, став 2, од Законот за
вработените во јавниот сектор („Сл.весник на
Р.М“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Сл.
весник на Република Северна Македонија“ бр.
143/19 и 14/20)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување
во Општинската јавна установа за децаДетска градинка
„Димче Мирчев“ Велес за 2020 година
1.Со ова Решение се дава согласност на
Измената на Годишниот план за вработување во
Општинската јавна установа за деца-Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес за 2020 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 25-1160/14
05.03.2020 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
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Бр.67
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 Заклучокот за усвојување на
Извештај за работата на Локалниот Совет за
превенција од детско престапништво
за 2019 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештај за работата на Локалниот Совет за
превенција од детско престапништво за 2019
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 04.03.2020 година.
Број 08-1180/13
06.03.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на 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, 03/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работата на
Локалниот Совет за
превенција од детско престапништво за 2019
година

1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за работата на Локалниот Совет за
превенција од детско престапништво за 2019
година.
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2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1160/15
05.03.2020 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

Бр.68
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 на член на Општинскиот Совет
за превенција од детско престапништво

Се објавува Решението за разрешување
и именување на член на Општинскиот Совет за
превенција од детск о престапништво, 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 04.03.2020 година.
Број 08-1180/14
06.03.2020 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), 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 Одлуката за формирање на Општински
с овет за превенција од мал олетничк о
претстапништво на Општина Велес („Сл.гласник
на Општина Велес“ бр.03/12),
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Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 04.03.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член
на Општинскиот совет за превенција од
детско претстапништво
на Општина Велес
1.Од член на Општинскиот с овет за
п р е ве н ц и ј а од д етс к о п р етс та п н и ш т во н а
Општина Велес се разрешува:
-Билјана Домазетова – преставник од ССОУ
„Димитрија Чуповски“.

2 . З а ч л е н н а О п ш т и н с к и от с о вет з а
п р е ве н ц и ј а од д етс к о п р етс та п н и ш т во н а
Општина Велес се именува:

-Билјана Штипјанова – преставник од
ССОУ „Димитрија Чуповски“.

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 25-1160/16
05.03.2020 година
Велес


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