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Бр. 75
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 давање на
управување на водоводна
линија за водоснабдување на населба
Речани – Делница
1 на ЈКП „Дервен“ Велес
Се објавува Oдлукатa за давање на
управување на водоводна линија за
водоснабдување на населба Речани – Делница 1
на ЈКП „Дервен“ Велес, што Советот на Општина
Велес ja донесе на седницата одржана на
25.03.2021година.
Број 08 -1360/1
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 32 од Законот за
снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води ("Службен весник на РМ" бр.
68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15 и
147/15), член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр. 05/02), член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес (“Службен гласник на Општина
Велес” бр 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), а согласно
член 25 од Одлуката за комунален ред и мерки за
нејзино спроведување во Општина Велес
(“Службен гласник на Општина Велес” бр. 02/13),
а по предлог на Градоначални
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на управување на водоводна
линија за водоснабдување на населба
Речани – Делница 1 на ЈКП Дервен

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес на ЈКП Дервен Велес врши давање на
управување на водоводна линија за
водоснабдување на населба Речани – Делница 1,
која не е дел од јавниот водоснабдителен систем.
Член 2
Водоводната линија (водоводните
инсталации) од член 1 на оваа Одлука и
нејзината техничка исправност е утврдена од
страна на Комисија формирана од
Градоначалникот на Општина Велес.
Од страна на Комисијата е составен
записник за техничк ата исправност на
водоводната линија, со исполнети услови за
преотстапување на ЈКП Дервен на управување.
Записникот е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Целокупната техничка документација
утврдена во записникот од член 2, став 2 на оваа
Одлука се предаваат на ЈКП Дервен.
Член 4
Општина Велес е должна во рок од еден
месец од денот на донесувањето на оваа Одлука
да склучи договор со ЈКП Дервен во кој ќе бидат
регулирани меѓусебните права и обврски за
понатамошно управување со водоводната линија
согласно закон, а како составен дел од јавниот
водоснабдителен систем.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Велес“.
Број 25-1340/2
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 76
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 утврдување
намена на објект
сопственост на Општина Велес и давање на
користење дел од недвижен имот
Се објавува Oдлукатa за утврдување
намена на објект сопственост на Општина Велес
и давање на користење дел од недвижен имот,
што Советот на Општина Велес ja донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/2
29.03.2021 годин
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 21 од Законот за
користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост („Сл. Весник на РМ, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник
на РСМ“ бр. 101/19 и 275/19), член 36, став 1,
точка 10, 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 по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
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ОДЛУКА
за утврдување намена на објект сопственост
на Општина Велес
и давање на користење дел од недвижен
имот
Општина Велес е сопственик на
недвижен имот - објект евидентиран на КП
бр.2779 заведен во ИЛ бр. 25825 за КО Велес и
тоа:
· објект 1, намена –училишта и
научни институции, површина
894м2, место Титоградска, влез 1,
кат 1;
· објект 1, намена –помошни
простории, површина 76м2, место
Титоградска, влез 1, кат П;
· објект 1, намена –училишта и
научни институции, површина
825м2, место Титоградска, влез 1,
кат 1 ПР;
· објект 2, намена –B1-7 други
објекти за образование и наука,
површина 235м2, место Петре
Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;
· објект 2, намена –B1-7 други
објекти за образование и наука,
површина 217м2, место Петре
Прличко бр. 40, влез 1, кат ПР;
· објект 2, намена –B1-7 други
објекти за образование и наука,
површина 235м2, место Петре
Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;
·
Член 2
Недвижниот имот од член 1 на оваа
Одлука се наменува за вршење на образовната
дејност за потребите на ПОУ „Маца Овчарова“
Велес и за дејност згрижување и воспитување на
деца во предучилишна возраст.
За објектот ќе биде изготвен основен
проект за реконструкција и уредување на истиот
според потребите на институциите за кои се
наменува.
-Просторот кој се утврдува како:
објект 1, намена –помошни простории,
површина 76м2, место Титоградска, влез 1, кат П;
објект 1, намена –училишта и научни институции,
површина 825м2, место Титоградска, влез 1, кат 1
ПР;
објект 2, намена –B1-7 други објекти за
образование и наука, површина 217м2, место
Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат ПР;
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се наменува за потребите на детската
установа - објект на детска градинка.
-Просторот кој се утврдува како:
објект 1, намена –училишта и научни
институции, површина 894м2, место Титоградска,
влез 1, кат 1;
објект 2, намена –B1-7 други објекти за
образование и наука, површина 235м2, место
Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;
објект 2, намена –B1-7 други објекти за
образование и наука, површина 235м2, место
Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;
се наменува за потребите на ПОУ „Маца
Овчарова“ Велес и се дава на времено
користење без надоместок за потребите на
основното училиште.
Член 3
Корисникот на просторот на дел од
објектот на КП 2779, наведен во член 2 на оваа
одлука, со сопствени средства ќе
изврши
реконструкција на делот од објектот, согласно
неговите потреби и воедно ќе го уреди фасадниот
дел на целиот објект, ќе изврши промена на сите
прозори и врати во објектот како и ќе го уреди
дворот кој е во функција на објектот.
Секоја промена која ќе биде извршена на
објектот, реконструкција и адаптација ќе биде
спроведена со претходна согласност на
сопственикот.
Член 4
За деловите од објект од член 1 на оваа
Одлука кои ќе се користат од двата корисника
(двор, подрумски простории, простор за парен
котел и др.) ќе биде изготвен посебен протокол за
начинот на користење и тековно одржување на
заеднички простори.
Член 5
Според можностите на објектот двата
корисника ке обезбедат самостојни влезови во
објектот и секој е должен да си го уреди просторот
во внатрешноста за своите потреби.
За уредувањето, реконструкција или
адаптација на просторот корисниците се должи
да си обезбедат одобрение од страна на
сопственикот.
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Член 6
Објектот/просторот кој е даден на
користење, корисниците немаат право да го
даваат на други правни лица на понатамошно
користење.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1340/3
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 77
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 времено
утврдување простор со намена
за времен пазар на отворено за продажба на
производи на КП 4482/1, КО Велес
Се објавува Oдлукатa за времено
утврдување простор со намена за времен пазар
на отворено за продажба на производи на КП
4482/1, КО Велес, што Советот на Општина
Велес ja донесе на седницата одржана на
25.03.2021 година.
Број 08 -1360/3
29.03.2021 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), и
член 12 од Законот за комуналните дејности
(„Службен весник на Република Македонија“ број
95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 302/20)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за времено утврдување простор со намена
за времен пазар на отворено за продажба на
производи на КП 4482/1, КО Велес
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува простор со
намена за времен пазар на отворено за
продажба на производи на КП 4482/1, КО Велес.
Површината од околу 3000 м2 (постојниот
паркин простор) времено ќе се користи за
организирање и вршење на комуналната услуга
„користење на продажно место на отворен
пазар“.

Член 2
Просторот утврден во член 1 на оваа
одлука, времено се наменува за вршење на
трговија на мало со поставување на опрема во
функција на вршење дејности од јавен интерес од
локално значење и ќе биде уреден согласно со
одредбите од Законот за трговија, кои се
однесуваат на начинот на продажба на стоки

Член 3
Временскиот период на користење на
овој простор како привремено решение заради
обезбедување на континутитет на комуналните
услуги од овој вид,
ќе биде усогласен со
утврдената динамика за изградбата на нов
затворен Градски пазар, се до целосна изградба
на затворениот пазар и негово пуштање во
употреба.

Бр.4 стр. 375

Член 4
Вршењето на продажбата од страна на
продавачите ќе се врши согласно договори кои ќе
бидат склучени меѓу давателот и корисникот на
услугата на начин утврден согласно закон.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1340/4
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Бр. 78
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 откажување од
корисничко право од недвижен имот за КО
Башино село –вон г.р.
Се објавува Oдлукатa за откажување од
корисничко право од недвижен имот за КО
Башино село –вон г.р., што Советот на Општина
Велес ja донесе на седницата одржана на
25.03.2021 година.
Број 08 -1360/4
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 79 став 1 од Закон за
приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост („Сл. весник на РМ" бр.
4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14,
144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16 и
120/18), 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 по предлог на
Градоначалникот

29 март

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
од недвижен имот за КО Башино Село-вон
г.р.

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес се откажува од корисничкото право од
недвижен имот, прибележано на КП бр.108/1,
евидентирано во Имотен лист бр.1124 за КО
Башино Село-вон г.р.
Член 2
Откажувањето на корисничкото право
претставува основ за бришење на корисничкото
право од имотен лист ослободување од товар, со
цел непречено продолжување на постапката за
утврдување правен статус на бесправно
изградени објекти.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
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Бр. 79
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 утврдување на
потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Велес

Се објавува Oдлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Велес, што
Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/5
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Број 25-1340/5
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15
и 52/16), 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 по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти
изградени во КО Велес

29 март

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес утврдува потреба од донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени на
катастарски парцели во опфат на КО Велес со
намена А1-домување во семејни куќи во идна
урбанистичко планска документација и тоа:
1.

КП бр. 12592/2 за КО Велес

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес"
Број 25-1340/6
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 80
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 определување на
максимален износ за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за
купен инвертер клима уред за 2021 година
Се објавува Одлуката за определување
на максимален износ за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за купен
инвертер клима уред за 2021 година, што Советот
на Општина Велес ја донесе на седницата
одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/6
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член член 36, став 1, точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ" бр. 05/02), а во
согласност со 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), а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на максимален износ за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за купен
Инвертер клима уред за 2021 година
Член 1
С о о ва а O длу к а с е о пр еделу ва
мак сималниот износ на средствата за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за купен Инвертер клима уред за
2021 година.
Член 2
Максималниот износ за поединечна
субвенција за купен Инвертер клима уред по
лице се утврдува во износ од 30% од вредноста
на Инвертер клима уред, но не повеќе од
15.000,00 денари по лице, со вклучен
персонален данок на доход.
Член 3
Финансиските средства за оваа намена
се обезбедени од Буџетот на Општина Велес за
2021 година, Програма за локален економски
развој во висина од 500.000,00 денари.
Член 4
Начинот и постапката за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за купен
Инвертер клима уред е утврдена во Правилник
донесен од страна на Советот на општината.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1340/7
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.81
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 определување на
максимален износ за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за
купен сончев термален колектор за 2021
година
Се објавува Одлуката за определување
на максимален износ за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за купен
сончев термален колектор за 2021 година, што
Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.

Член 3
Финансиските средства за оваа намена се
обезбедени од Буџетот на Општина Велес за
2021 година, Програма за заштита на животната
средина, дел Р1, точка 4 - Реализација на мерки
од План за квалитет на амбиентниот воздух, во
висина од 600.000,00 денари.
Член 4
Начинот и постапката за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за купен
сончев термален колектор е утврдена во
Правилник донесен од страна на Советот на
општината.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1340/8
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Број 08 -1360/7
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член член 36, став 1, точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ" бр. 05/02), а во
согласност со 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), а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на максимален износ за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за купен сончев
термален колектор за 2021 година
Член 1
С о о ва а O д л у к а с е о п р ед ел у ва
мак сималниот износ на средствата за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за купен сончев термален колектор
за 2021 година.
Член 2
Максималниот износ за поединечна
субвенција за купен сончев термален колектор по
лице се утврдува во износ од 50% од вредноста
на сончевиот колектор, но не повеќе од 20.000,00
денари по лице, со вклучен персонален данок на
доход.
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Бр.82
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 определување на
максимален износ за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за
купен велосипед за 2021 година
Се објавува Одлуката за определување на
максимален износ за доделување на поединечна
субвенција на физичко лице за купен велосипед
за 2021 година, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 25.03.2021
година.
Број 08 -1360/8
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

29 март

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член член 36, став 1, точка
15 од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр. 05/02), а во
согласност со 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), а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на максимален износ за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за купен велосипед
за 2021 година
Член 1
С о о ва а O д л у к а с е о п р ед ел у ва
мак сималниот износ на средствата за
доделување на поединечна субвенција на
физичко лице за купен велосипед за 2021 година.
Член 2
Максималниот износ за поединечна
субвенција за купен велосипед по лице се
утврдува во износ од 50% од вредноста на
велосипедот, но не повеќе од 3.000,00 денари по
лице, со вклучен персонален данок на доход.
Член 3
Финансиските средства за оваа намена се
обезбедени од Буџетот на Општина Велес за
2021 година, Програма за заштита на животната
средина, дел Р1, точка 4 - Реализација на мерки
од План за квалитет на амбиентниот воздух, во
висина од 400.000,00 денари.
Член 4
Начинот и постапката за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за купен
велосипед е утврдена со Правилник донесен од
страна на Советот на општината.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1340/9
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.83
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
Правилник за условите,
начинот и постапката за користење на
финансиски средства од
Буџетот на Општина Велес за
субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен инвертер клима уред
Се објавува Заклучокот за донесување
Правилник за условите, начинот и постапката за
користење на финансиски средства од Буџетот
на Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина Велес
за купен инвертер клима уред, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/9
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Правилник за условите,
начинот и постапката за користење на
финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен инвертер клима уред
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1.Советот на Општина Велес го донесе
Правилникот за условите, начинот и постапката
за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање
на физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен инвертер клима уред.
2.Оваа Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Велес“.
Број 25-1340/10
26.03.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ'' број 05/02), а во согласност со член
45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес” број 12/06,
03/09, 19/10, 15/14, 15/18, 06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес, на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе

Инвертер клима уред во објект за домување
(станбен објект) од денот на објавувањето на
јавниот повик до денот на завршувањето на
повикот и ќе поднесат барање за надоместување
на дел од трошоците за набавка на Инвертер
клима уред.
Барања ќе можат да се поднесуваат и по
рокот на завршување на јавниот повик доколку
предвидените финансиски средства обезбедени
по овој основ не бидат исцрпени, се до нивно
целосно искористување.
За дополнително поднесување на
барања општината е должна да ја информира
јавноста на својата веб страна дека јавниот повик
е продолжен и по изминување на рокот кој е
објавен.
Член 3
Износот на субвенцијата за
набавка/купување на Инвертер клима уред се
утврдува со Одлука на СОВ за секоја година
поединечно.
Финансиските средства утврдени со
Одлука на Советот се доделуваат до целосно
исцрпување на истите од Буџетот на општината
определени за таа намена.
I.

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА
ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
ЗА КУПЕН ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕД
I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се пропишуваат
условите, начинот и постапката за користење на
финансиски средства, со намена за
субвенционирање на дел од трошоците на
физички лица од подрачјето на Општина Велес,
направени за купен Инвертер клима уред.
Член 2
Право на користење на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес, согласно
овој Правилник имаат жителите на Општина
Велес кои ќе набават-купат и
инсталираат
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ЈАВЕН ПОВИК
Член 4
Општина Велес, со цел да ги стимулира
жителите (домаќинствата) за намалување на
загадувањето и да се намали нарушувањето на
квалитетот на амбиентниот воздух во градот и да
се зголеми бројот на граѓани што ќе се одлучат да
инвестираат средства за нов начин на греење и
ладење донесе одлука за субвенционирање на
Инвертер клима уред .Со цел да се реализира
донесената Одлука од Советот за определување
на максимален износ за доделување на
поединечна субвенција на физичко лице за
купување на Инвертер клима уред, Општина
Велес објавува јавен повик.
Јавниот повик се објавува на веб
страната на Општина Велес (www.veles.gov.mk),
како и во електронските медиуми на територијата
на Општина Велес.
Јавниот повик трае 30 дена од денот на
објавувањето.
Јавниот повик ќе се реализира по
принципот „прв дојден, прв услужен“.

29 март

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Доколку бидат исцрпени сите
финансиски предвидени средства за оваа
намена, Општина Велес ќе ја информира
јавноста на својата веб страна дека јавниот повик
е прекинат пред истекот на рокот за кој е објавен.

·
·

lll. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Член 5
Право на субвенционирање на дел од
средствата имаат жители на Општина Велес,
физички лица - носители на домаќинства, кои ќе
купат и монтираат високоефикасен инвертер
клима уред за затоплување на своето
домаќинство (станбен објект), кои ги исполнуваат
условите од овој Правилник. и што ќе достават
навремена и комплетна пријава на јавниот повик.
На барателот ќе му се надоместат дел од
трошоците направени при набавка на Инвертер
клима уред во висина од 30% од вредноста на
Инвертер клима уред, но не повеќе од 15.000,00
денари по лице, со вклучен персонален данок на
доход.
I.
НАЧИН, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Член 6
Физичкото лице/барател е должно да ги
исполни следниве услови:
· да е жител на Општина Велес,
· да нема добиено финансиски средства за
набавка на Инвертер клима уред од било
кој извор во Република Северна
Македонија (не го искористил правото на
субвенционирање по овој основ),
· Инвертер клима уред-от да е купен од
денот на објавување до денот на
завршување на јавниот повик, односно до
исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
· Инвертер клима уред да биде инсталиран
на адресата на живеење наведена во
личната карта на барателот,
· станбениот објект да не е во фаза на
градба и во него барателот да живее,
· само едно лице од домаќинството може
да поднесе барање за добивање на
надоместок.
· набавените уреди задолжително да ги
имаат најмалку следните
карактеристики: да имаат најмалку COP
3.2, да греат на надворешна температура
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од -15°C и бидат најмалку А+ енергетска
класа за потрошувачка на електрична
енергија за греење;
да ги има платено сите такси и даноци кон
Општина Велес заклучно со 2020 год.
жители на Општина Велес кои се
вработени во општинската
администрација немаат право на
аплицирање.

Доколку барателот не ги исполнува
горенаведените услови, барањето ќе биде
одбиено.
Член 7
Барателот е должен да ја поднесе
следната документација за исполнување на
услови за добивање субвенција:
- Барање за субвенција (Барањето може
да се подигне во архивата на Општина
Велес или да се обезбеди од интернет
страницата на Општината:
www.veles.gov.mk),
- Фотокопија на важечка лична карта на
барателот, како доказ дека е жител на
Општина Велес, (со задолжително
приложување на телефонски број за
контакт)
- Изјава дека барателот и членовите на
неговото семејство/домаќинство немаат
искористено право на поврат на средства
за набавка на Инвертер клима уред на
друг јавен повик од било кој извор во
Ре п у бл и к а С е в е р н а М а к е д о н и ј а
(Изјавата може да се подигне во архивата
на Општина Велес или да се превземе
електронски од веб страната на
општината),
- Фотокопија од трансакциска сметка на
барателот,
- Доказ дека е извршено купување на
Инвертер клима уред и тоа: фискална
сметка во оригинал или фактура со извод
од деловна банка, со датум од денот на
објавувањето до денот на завршувањето
на јавниот повик, односно до денот на
исцрпување на средствата по овој основ,
-

Потврда од фирмата-продавач на
Инверторот за гарантирани минимум
карактеристики на самиот Инвертор (со
приложување на копија од
спецификација за купениот уред како
составен дел кон потврдата);
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Потврда за платен данок на имот за
станбениот објект каде е инсталиран
Инвертер клима уред заклучно со
претходната година пред објавување на
јавниот повик.

Член 8
Барањата за надоместување на дел од
трошоците
за купен Инвертер клима уред,
заедно со потребната документација се
поднесуваат до Комисијата во архивата на
Општина Велес, на ул. „Панко Брашнар“ бр. 1
Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот,
во затворен плик.
На пликот на задната страна да се
наведе: „Јавен повик за надоместување на
дел од трошоците на физички лица за
купување Инвертер клима уред”.
Архивата на Општина Велес примените
барања ги евидентира со точното време на
поднесување (датум, час и минута), заради
воспоставување редослед по кој ќе се
разгледуваат барањата.
Член 9
За спроведување на постапк ата,
Градоначалникот формира Комисија за
спроведување на постапка за субвенционирање
на физички лица за купен Инвертер клима уред,
составена од претседател и 4 члена.
Член 10
По завршување на јавниот повик,
претседателот на Комисијата свикува состанок
на кој се разгледуваат пристигнатите барања со
цел да се утврди дали истите се уредни и
комплетни, односно дали ја содржат потребната
документација од член 7 на овој Правилник.
Некомплетните барања нема да бидат
предмет на понатамошна постапка.
За пристигнатите и одобрените барања,
ќе се водат листи со следните податоци:
-име, презиме и адреса,
-датум и час на пристигнатата пријава на
јавниот повик,
-Износ на средствата кој ги вложил
барателот
-износ на надоместокот кој му следува на
барателот.
Комисијата по сите комплетни барања
врши теренски увид кај барателите кои ги
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исполниле условите од јавниот повик, дека
Инвертер клима уред е купен и инсталиран во
живеалиштето според личната карта на
барателот, дека станбениот објект не е во фаза
на градба и во него барателот живее.
Барателот е должен да и овозможи
пристап на Комисијата до станбениот објект и
просторот каде е инсталиран Инвертер клима
уред.
Од извршените увиди Комисијата
составува записник со приложена
фотодокументација.
Член 11
Врз основа на доставената
документација, Комисијата утврдува дека се
исполнети сите услови од член 6 и член 7 на овој
Правилник и доставува предлог до
Градоначалникот на Општина Велес за
одобрување на барањето за надоместување на
дел од трошоците направени при набавка на
сончев термален колектор.
Градоначалникот на Општина Велес на
предлогот на Комисијата носи решение за
одобрување на барањето за барателите кои ги
исполниле условите согласно јавниот повик и
исплата во рок од 30 дена од објавувањето на
листата на физички лица за кои е донесено
решение за одобрување на барањето.
Комисијата ги известува барателите во
рок од 7 дена од денот на поднесување на
барањето доколку барателот нема уредна и
комплетна документација од членот 6 на овој
Правилник и му ја враќа истата во прилог на
известувањето.
Градоначалникот на Општина Велес на
предлог на Комисијата носи решение за
одбивање на барањето во рок од 20 дена од
денот на завршувањето на јавниот повик за
барателите кои не ги исполниле условите од
јавниот повик.
Член 12
Општина Велес преку Одделението за
локален економски развој и евроинтеграции води
евиденција на сите доставени барања од
физички лица за користење на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес согласно
овој Правилник и сите донесени решенија од
страна на Градоначалникот на Општина Велес.
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Член 13
Овој Правилник влегува на сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1340/10
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.84
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
Правилник за изменување
и дополнување на Правилникот за условите,
начинот и постапката за користење на
финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен сончев термален колектор
Се објавува Заклучокот за донесување
Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за условите, начинот и постапката
за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање
на физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен сончев термален колектор, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.

Број 08 -1360/10
29.03.2021 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Правилник за изменување
и дополнување на Правилникот за условите,
начинот и постапката за користење
на финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен сончев термален колектор
1.Советот на Општина Велес го донесе
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за условите, начинот и постапката
за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање
на физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен сончев термален колектор.
2.Оваа Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Велес“.
Број 25-1340/11
26.03.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ број 05/02), а во согласност со член
45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес” број 12/06,
03/09, 1810, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес, на седницата
одржана на 25.03.2021год. донесе
ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес за
субвенционирање на физички лица од
подрачјето на Општина Велес за купен
сончев термален колектор
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Во Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење на финансиски
средства од буџетот на Општина Велес за
субвенционирање на физички лица од
подрачјето на Општина Велес за купен сончев
термален колектор („Службен гласник на
Општина Велес“ бр.06/20), се врши изменување и
дополнување каде во член 2 после став 1 се
додава нов став 2 кој гласи:
„ Од п р а вото н а к о р и с те њ е н а
финансиски средства од Буџетот на Општина
Велес се изземаат вработените во Општина
Велес и членовите на потесното семејство”.
Ставовите 2 и 3 од овој член стануваат
ставови 3 и 4.
2. Овој Правилник влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1340/11
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.85
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
Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за условите,
начинот и постапката за користење
нафинансиски средства од Буџетот на
Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на
Општина Велес за купен велосипед
Се објавува Заклучокот за донесување
Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за условите, начинот и постапката
за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање
на физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен велосипед, што Советот на
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Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/11
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Правилник за изменување
и дополнување на Правилникот за условите,
начинот и постапката за користење
на финансиски средства од Буџетот на
Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен велосипед

1.Советот на Општина Велес го донесе
Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за условите, начинот и постапката
за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање
на физички лица од подрачјето на Општина
Велес за купен велосипед.

2.Оваа Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Сл.гласник на
Општина Велес“.
Број 25-1340/12
26.03.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ'' број 05/02), а во согласност со член
45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес” број 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес, на седницата
одржана на 25.03.2021год. донесе
ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес за
субвенционирање на физички лица од
подрачјето на
Општина Велес за купен велосипед

1.Во Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење на финансиски
средства од буџетот на Општина Велес за
субвенционирање на физички лица од подрачјето
на Општина Велес за купен велосипед („Службен
гласник на Општина Велес“ бр. 06/20), се врши
изменување и дополнување каде во член 2 ,
после став 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Од правото на користење на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес за купен
велосипед се изземаат вработените во Општина
Велес и членовите на нивното потесно
семејство”.
Ставовите 2 и 3 од овој член стануваат
ставови 3 и 4.

2.Оваа Правилник влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1340/12
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.86
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 работењето и резултати по
завршната сметка на ЈКП „Дервен“ –Велес
во 2020година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Извештај за работењето и резултати по
завршната сметка на ЈКП „Дервен“ –Велес во
2020година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 25.03.2021
година.
Број 08 -1360/12
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7
од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник
на РМ“ бр.38/96...35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.275/19),
член 36, став 1, точка 9 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за работењето и
резултати по завршната сметка на ЈКП
„Дервен“ Велес во 2020 година

29 март
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1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за работењето и резултатите по
завршната сметка на ЈКП „Дервен“ Велес во 2020
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1340/13
26.03.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.87
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
Годишен извештај за реализација на
програмата за јавна чистота на
територијата на Општина Велес во
2020година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Годишен извештај за реализација на програмата
за јавна чистота на територијата на Општина
Велес во 2020година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
25.03.2021 година.
Број 08 -1360/13
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Бр.4 стр. 386

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од
Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на
РМ“ бр.38/96...35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.275/19), член
36, став 1, точка 9 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и
член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај за
реализација на програмата
за јавна чистота на територијата на Општина
Велес во 2020 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за реализација на
програмата за јавна чистота на територијата на
Општина Велес во 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1340/14
26.03.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

29 март
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Бр.4 стр. 387

Бр.88
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
Годишен извештај за Оперативната
програма за одржување на јавното зеленило
на територијата на Општина Велес за
2020година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Годишен извештај за Оперативната програма за
одржување на јавното зеленило на територијата
на Општина Велес за 2020година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/14
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Ace Коцевски с.р.
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од
Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на
РМ“ бр.38/96...35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.275/19), член
36, став 1, точка 9 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и
член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај за
Оперативната програма за
одржување на јавното зеленило на
територијата на Општина Велес во 2020
година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за Оперативната програма
за одржување на јавното зеленило на
територијата на Општина Велес во 2020 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1340/15
26.03.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.89
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 работата на Општинскиот Совет
за превенција на детско престапништво за
2020година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Извештај за работата на Општинскиот Совет за
превенција на детско престапништво за
2020година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 25.03.2021
година.
Број 08 -1360/15
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
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 25.03.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за работа на
Општинскиот Совет за превенција на детско
престапништво за 2020година

29 март
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1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за работа на Општинскиот Совет за
превенција на детско престапништво за
2020година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1340/16
26.03.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.90
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 утврдување
на висината на вредноста на бодот за
пресметување на бруто платата
на вработените во ЈКП „Дервен“ –Велес кои
имаат статус
на административни службеници

Се објавува Решението за давање
согласност на Одлука за утврдување на висината
на вредноста на бодот за пресметување на бруто
платата на вработените во ЈКП „Дервен“ –Велес
к ои имаат стат ус на административни
службеници, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 25.03.2021
година.
Број 08 -1360/16
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Aце Коцевски с.р.

Бр.4 стр. 388

Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), член 11, став 1, точка 6 од Законот
за јавните претпријатија („Сл.весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и
„Сл. весник на Република Северна Македонија“
бр. 275/19), и 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 25.03.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на
бруто плата на вработените во ЈКП
„Дервен“ Велес кои имаат статус на
административни службеници
1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на бруто
плата на вработените во ЈКП „Дервен“ Велес кои
имаат статус на административни службеници,
со бр. 02-213/3 од 01.02.2021 година, донесена од
Управниот одбор на ЈКП „Дервен“ Велес.
2. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-1340/17
26.03.2021година
Велес

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

29 март
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Бр.4 стр. 389

Бр.91
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 Годишниот план
за вработување на ЈП „Парк-Спорт и
Паркинзи“ Велес

Се објавува Решението за давање
согласност на Годишниот план за вработување
на ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/17
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и
14/20) и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Службен 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 25.03.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување на ЈП „Парк Спорт и
Паркинзи“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување на ЈП „Парк
Спорт и Паркинзи“ Велес со бр. 01-8/5 од
15.02.2021 година.

2. Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-1340/18
26.03.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.92
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 за
2021година (за ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“
Велес)
Се објавува Решението за одобрување
средства од Буџетот на Општина Велес за
2021година (за ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“
Велес), што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/18
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 20 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2021 година („Службен гласник на Општина
Велес“ бр. 21/20), а согласно барањето на ЈП
„Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
за одобрување средства од Буџетот на
Општина Велес за 2021година
(за ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“)
1.Се одобрува исплата на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес во висина
од 273.955,оо денари, на сметка на ЈП„Парк
–Спорт и Паркинзи“ Велес.
2. Средства утврдени во член 1 на ова
решение, се одобрени од Советот на Општина
Велес, за помош за активно работење на
претпријатието.
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. Се задолжува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.
5. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето.
Број 25-1340/19
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.93
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 Решение за одобрување
средства од Буџетот на Општина Велес за
2021година (за помош лекување)

Се објавува Решението за одобрување
средства од Буџетот на Општина Велес за

Бр.4 стр. 390

2021година (за помош лекување), што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/19
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 20 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2021 година („Службен гласник на Општина
Велес“ бр. 21/2020), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 25.03.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Велес за 2021година
1.Се одобрува исплата на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес за 2021
година во висина од 20.000,оо денари, на име
еднократна парична помош на Емилија Шпеткова
родител, за лекување на малолетно дете Марко
Шпетков.
2. 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 41, ставка 413 потставка, 413110 –
тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение и одобрените
средства да се исплатат на посебно отворена
сметка за оваа намена 250-0050002819-20,
депонент Шпаркасе Банка АД Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето.
Број 25-1340/20
26.03.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.94

година.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

2.Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлука за утврдување
надомест за фотографирање и снимање во
Спомен куќите за приватни и комерцијални
потреби
Се објавува Решението за давање
согласност на Одлука за утврдување надомест
за фотографирање и снимање во Спомен куќите
за приватни и комерцијални потреби, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/20
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз онова на член 12, став 3 од Законот
за музеите („Сл.весник на РМ" бр. 66/04, 89/08,
116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
утврдување надомест за фотографирање и
снимање во Спомен ќуките за приватни и
комерцијални потреби
1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката утврдување надомест за
фотографирање и снимање во Спомен ќуките за
приватни и комерцијални потреби со број 02187/17 од 15.12.2021 година,
донесена од
Управниот одбор на ЛУ Народен музеј Велес,
Велес на седницата одржана на 15.12.2020

Број 25-1340/
26.03.2021 год
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.95
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 расходовање на
старо железо во сопственост на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес
Се објавува Решението за
давање согласност на Одлука за расходовање
на старо железо во сопственост на ООУ „Св.
Кирил и Методиј“ Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/21
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз онова на член 108 стaв 1, алиенеа 12
од Зак онот за основното образование
(„Сл.весник на РМ" бр. 161/19 и („Сл.весник на
РСМ" бр 229/20), 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
расходување на старо железо во
сопственост на ООУ „Св.Кирил и Методиј“
Велес
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1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за отпис и расходување на старо
железо сопственост на ООУ „ Св.Кирил и Методиј
“Велес број 02-54/2 од 15.02.2021 година,
донесена од Училишниот одбор
на
ООУ„Св.Кирил и Методиј “, Велес на седницата
одржана на 15.02.2021 година.
2. Отуѓувањето на материјалите -старо
железо сопственост на ООУ „Св.Кирил и Методиј“
Велес да се изврши на транспарентен начин
согласно позитивните законски прописи, што
важат за овој начин на отуѓување, почитувајќи ги
одредбите од Законот за отпад, во јасна и
транспарентна постапка.
3.Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".

Врз онова на член 108, стaв 1, алиенеа
12
од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ" бр. 161/19 и „Сл.весник на
РСМ" бр 229/20), 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе

Број 25-1340/
26.03.2021 год.
Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар сопственост на ООУ
„Блаже Конески “ Велес број 02-33/7 од
08.02.2021 година, донесена од Училишниот
одбор на ООУ „Блаже Конески“, Велес на
седницата одржана на 28.01.2021 година.
2. Отуѓувањето на електронскиот отпад и
опрема како и на дограмата и другите
материјали,
да се изврши на транспарентен
начин согласно позитивните законски прописи,
што важат за овој начин на отуѓување,
почитувајќи ги одредбите од Законот за
управување со електрична и електронска опрема
и отпадна електрична и електронска опрема и
Законот за отпад, во јасна и транспарентна
постапка.
3.Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Кирил Гајдов с.р.
Бр.96
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
расходовање на основни средства, опрема и
ситен инвентар сопственост на ООУ „Блаже
Конески“ Велес
Се објавува Решението за давање
согласност на Одлука за расходовање на
основни средства, опрема и ситен инвентар
сопственост на ООУ „Блаже Конески“ Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/22
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
расходување на
основни средства, опрема и ситен инвентар
сопственост на
ООУ „Блаже Конески“ Велес

Број 25-1340/
26.03.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.97
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
отпочнување на постапка за
отуѓување на патничко возило на
ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес
Се објавува Решението за давање
согласност на Одлука за отпочнување на
постапка за отуѓување на патничко возило на
ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/23
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз онова на член 59, ства 1, алинеа 11
од Законот за ученичкиот стандард („Сл.весник
на РМ" бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13,
41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
248/20 и 302/20), 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
отпочнување на постапка за отуѓување на
патничко возило на ОУД „Лазар Лазаревски“
Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за отпочнување на постапка за
отуѓување на патничко возило на ОДУ „Лазар
Лазаревски“ Велес бр. 03-266/2 од 18.11.2020
година, донесена од Управниот одбор на ОДУ
„Лазар Лазаревски“, Велес на седницата одржана
на 18.11.2021 година.
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2. Отуѓувањето на основното средство
да се изврши на транспарентен начин согласно
позитивните законски прописи, што важат за овој
начин на отуѓување, почитувајќи ги одредбите од
Законот за користење и располaгање со стварите
во државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) во
јасна и транспарентна постапка.
3.Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-1340/
26.03.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр.98
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 разгледување
Информација за работа на полициска
станица од општа надележност Велес

Се објавува Заклучокот за усвојување
Информација за работа на полициска станица од
општа надележност Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.03.2021 година.
Број 08 -1360/24
29.03.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

29 март
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10,
15/14,15/19 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.03.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за разгледување на Информација за
работа на полициска станица
од општа надлежност Велес

1. Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за работа на полициска станица
од општа надлежност Велес.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1340/25
01.06.2020год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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купен велосипед за 2021 година

83

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување
Правилник за условите, начинот и постапката за користење
на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за
субвенционирање
на физички лица од подрачјето на
Општина Велес за купен инвертер клима уред

379

ЗАКЛУЧОКза донесување на Правилник
за условите,
начинот и постапката за користење на финансиски средства
од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на
физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен
инвертер клима уред

84

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за донесување
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
условите, начинот и постапката за користење на финансиски
средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање
на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен
сончев термален колектор

383
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ЗАКЛУЧОК за донесување на Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички
лица од подрачјето на Општина Велес за купен сончев
термален колектор

85

З А К Л У Ч О Кза објавување Заклучок за донесување
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот
за условите, начинот и постапката за користење
нафинансиски средства од Буџетот на Општина Велес за
субвенционирање
на физички лица од подрачјето на
Општина Велес за купен велосипед

384

ЗАКЛУЧОК за донесување на Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за условите, начинот и
постапката за користење на финансиски средства
од
Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички
лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед

86

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување
Извештај за работењето и резултати по завршната сметка на
ЈКП „Дервен“ –Велес во 2020година

385

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај за работењето и
резултати по завршната сметка на ЈКП „Дервен“ Велес во
2020 година

87

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за реализација на програмата за јавна чистота на
територијата на Општина Велес во 2020година

387

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен извештај за
реализација на програмата за јавна чистота на територијата
на Општина Велес во 2020 година

88

З А К Л У Ч О Кза објавување Заклучок за усвојување Годишен
извештај за Оперативната програма за одржување на јавното
зеленило на територијата на Општина Велес за 2020година
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен извештај за
Оперативната програма за одржување на јавното зеленило
на територијата на Општина Велес во 2020 година

387
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З А К Л У Ч О Кза објавување Заклучок за усвојување Извештај
за работата на Општинскиот Совет за превенција на детско
престапништво за 2020година

387

З А К Л У Ч О К за усвојување Извештај за работа на
Општинскиот Совет за превенција на детско престапништво
за 2020година

90

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот
за пресметување на бруто платата на вработените во ЈКП
„Дервен“ –Велес кои имаат статус на административни
службеници

388

Р Е Ш Е Н И Еза давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на бруто плата на вработените во ЈКП
„Дервен“ Велес кои имаат статус на административни
службеници
91

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишниот план за вработување на ЈП „Парк-Спорт и
Паркинзи“ Велес

389

Р Е Ш Е Н И Еза давање согласност на Годишен план за
вработување на ЈП „Парк Спорт и Паркинзи“ Велес
92
З А К Л У Ч О К за објавување Решение за одобрување
средства од Буџетот на Општина Велес за 2021година (за ЈП
„Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес)

389

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување средства од Буџетот на Општина
Велес за 2021година (за ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“)

93

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за одобрување
средства од Буџетот на Општина Велес за 2021година (за
помош лекување)

390

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на финансиски средства од
Буџетот на Општина Велес за 2021година

94

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за утврдување надомест за фотографирање и
снимање во Спомен куќите за приватни и комерцијални
потреби
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за утврдување
надомест за фотографирање и снимање во Спомен ќуките за
приватни и комерцијални потреби

391
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З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за расходовање на старо железо во сопственост на
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес

391

Р Е
Ш Е Н И Еза давање согласност на Одлука за
расходување на старо железо во сопственост на ООУ
„Св.Кирил и Методиј“ Велес

96

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за расходовање на основни средства, опрема и
ситен инвентар сопственост на ООУ „Блаже Конески“ Велес

392

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за
расходување на основни средства, опрема и ситен инвентар
сопственост на ООУ „Блаже Конески“ Велес

97

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлука за отпочнување на постапка за отуѓување на
патничко возило на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес

393

Р Е
Ш Е Н И Еза давање согласност на Одлука за
отпочнување на постапка за отуѓување на патничко возило
на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес

98

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за разгледување
Информација за работа на полициска станица од општа
надележност Велес
З А К Л У Ч О К за разгледување на Информација за работа на
полициска станица од општа надлежност Велес

393
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Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
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