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Бр. 105
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 проширување на
средствата на Буџетот на Општина Велес за
2021 година


Се објавува Одлуката за проширување
на средствата на Буџетот на Општина Велесза
2021 година, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 29.04.2021
година.
Број 08-1852/1
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.р
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Бр. 106
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 објавувањеOдлука за префрлување на
вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет
на Општината Велес за 2021 година

Се објавува Одлуката за префрлување
на вишок на средства од сметк ата за бл ок
дотации на сметката на основниот Буџет на
Општината Велес за 2021 година, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 29.04.2021 година.
Број 08-1852/2
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.р

Врз основа на член 1 и 2 од Законот за
дополнување на Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на Р.С.М" бр.77/2021), член 45, став 1 од
Статутот на Општината Велес („Службен гласник
на Општината Велес"бр.12/06, 03/09,
18/10,15/14,15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општината Велес на седницата одржана на 29.04.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за префрлување на вишок на средства од
сметката за блок дотации на
сметката на основниот Буџет на Општината
Велес за 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува
префрлување на вишок на средства од сметката
за блок дотации на сметката на основниот Буџет
на Општина Велес за 2021 година, по претходно
дадени писмени изјави од дирек торите на
ус та н о в и те о с н о ва н и од о п ш т и н ата , а к о и
користат средства од блок дотациите.

Бр.6 стр. 406

Член 2
Општина Велес на крајот на фискална
2020 година има остварено вишоци на средства
на сметката за блок дотација 711014100993011
кои се приходи од Буџетот на Репубика Северна
Македонија.
Вишокот на средства на сметката за блок
дотација, намален за пријавените неизмирени
финансиски обврски од буџетските корисници, а
во вк упен износ од 104.764.000 денари по
програми:
· програма N10-основно
образование, износ од
34.851.000 денари;
· програма N20-средно
образование, износ од
37.983.000 денари;
· програма К10-библиотекарство,
износ од 2.668.000 денари;
· програма К30-музејска и
кинотечна дејност, износ од
2.832.000 денари;
· програма В10-детски градинки,
износ од 26.430.000 денари;
се префрлаат на сметката на основниот Буџет на
Општина Велес 711014100963010 за 2021 година
и истите ќе се користат за финансирање на
надлежности на Општина Велес.
Член 3
Средствата наведени во став 2 од член 2
во износ од 104.764.000 денари ќе се користат за
финансирање на следните проекти од основниот
Буџет на Општина Велес за 2021 година:
1.
реконструкција на кровни
површини, реконструкција на потпорен и ограден
зид, реконструкција на подови и ск алишен
простор од објекти во детска градинка;
-реконструкција на кровни површини од
објекти и спрортска сала, реконструкција на
ф а с а д а и з а м е н а н а ф а с а д н а с т ол а р и ј а ,
реконструкција на топловодни системи од
објекти во основно образование;
-реконструкција на кровна површина од
објек т-спортск а сала и рек онструкција на
т о п л о в од е н с и с т е м в о о б ј е к т и в о с р ед н о
образование;
-реконструкција на кровна површина од
објект на локална библиотека и
-реконструкција на кровна површина од
објекти на локалната установа Народен Музеј и
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изградба на катна гаража во Град

Велес ;
по добиена с огласност од Влада на
Република Северна Македонија.

Работите кои ќе се изведуваат ќе бидат
дефинирани во посебна техничката спецификација со проценка на вредности.
Член 4
По добивање на согласност на оваа
Од л у к а од с т р а н а н а В л а д а н а Ре п у бл и к а
Северна М ак едонија, средствата к ои се
предвидени за горенаведените проекти ќе бидат
најпрво планирани во соодветните програми по
области, а потоа ќе се опфатат во Измените и
дополнувањата на Буџетот на Општина Велес за
2021 година.
Член 5
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес”.
Број 25-1834/3
04.05.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр. 107
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 објавувањеOдлука за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување
намена на објект сопственост на Општина
Велес и давање на користење дел од
недвижен имот

Се објавува Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување намена
на објект сопственост на Општина Велес и
давање на користење дел од недвижен имот, што

Бр.6 стр. 407

С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 29.04.2021 година.
Број 08-1852/3
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.р
Врз основа на член 36 став 1точка 15 од
Законот за лок ална самоуправа („Службен
весник на РМ” 5/02) , член 45 став 1 од Статутот
на Општина Велес (Службен гласник на Општина
Велес бр.12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),а
по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес
Советот на Општина Велес, на седницата
одржана на ден 29.04.2021 година
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување намена
на објект сопственост на Општина Велес и
давање на користење дел од недвижен имот
Член 1
Во Одлуката заза утврдување намена на
објект сопственост на Општина Велес и давање
на користење дел од недвижен имот („Службен
гласник на Општина Велес“ бр.04/21) се вршат
следните изменувања и дополнувања:
Во член 1 став 1 точка 6 бројот „235“,се
брише и се заменува со бројот„ 5 “..
Член 2
Во член 2, став 2 алинеја 2 во дел на
опишаниот простор наменет за ПОУ „Маца
Овчарова“ Велес, во делот 3 на површините во
К1, бројот „235“ се брише и се заменува со бројот
„5“..
Понатам у во член 2 после став 2 се
додава нов став 3 со следниот текст:
„За недвижниот имот евидентиран на КП
бр. 2779 заведен во ИЛ бр. 25825 за КО Велес ќе
се изработи посебен Геодетски елаборат во кој ќе
биде изразена намената, површината и
нумерирањето на просториите“ и ќе се користи за
спроведување на физичка делба за просторот
спрема корисниците.

Член 3

Од страна на Комисијата за Статут и
прописи по донесувањето на оваа Одлука ќе
биде изготвен пречистен текст на Одлуката за
понатамошно постапување при определувањето
на просторот на корисниците.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес”.
Број 25-1834/4
04.05.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Бр. 108
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 објавувањеOдлука за финансиско
учество во имплементација на проектот
„НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ Урбана единица VII, блок 42,
месност касарна, Велес“ финансиран од
Министерството за локална самоуправа
преку Бирото за регионален развој


Се објавува Одлуката за финансиско
учествово имплементација на проектот „НОВА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Урбана единица VII, блок 42, месност касарна,
Велес“финансиран од Министерството за
локална самоуправа преку Бирото за регионален
развој, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 29.04.2021 година.
Број 08-1852/4
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.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, 3/09 ,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.04.2021 година, донесе

Бр.6 стр. 408

ОДЛУКА
за финансиско учество во имплементација
на проектот „НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Урбана единица VII,
блок 42, месност касарна, Велес“
финансиран од Министерството за локална
самоуправа преку
Бирото за регионален развој
Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да учествува во имплементацијата на
п р о е к т о т „ Н О В А И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА З А
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ/Урбана единица VII, блок
42, месност касарна, Велес“, финансиран од
Министерството за локална самоуправа преку
Бирото за регионален развој.
Член 2
Во случај на одобрување на проектот, за
учество во неговата реализација Општина Велес
ќе вложи средства од буџетот на општината во
висина од 3.335.613,65 денари
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-1834/5
04.05.2021 год.
Велес
Претседател на Советот
на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
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Член 2
Во случај на одобрување на проектот, за
учество во неговата реализација Општина Велес
ќе вложи средства од буџетот на општината во
висина од 1.634.369,04 денари.

Бр. 109
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),

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Велес“.


Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавувањеOдлука за финансиско учество
во имплементација на проектот „Изградба на
пристапен пат до село Горно Оризари“
финансиран од Министерството за локална
самоуправа преку Бирото за регионален
развој

Број 25-1834/6
04.05.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Се објавува Одлуката за финансиско
учество во имплементација на проек тот
„Изградба на пристапен пат до село Горно
Оризари“финансиран од Министерството за
локална самоуправа преку Бирото за регионален
развој, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 29.04.2021 година.

Бр. 110
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

Број 08-1852/5
04.05.2021 година
Велес

ЗАКЛУЧОК
за објавувањеOдлука за прифаќање
донација од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје
(мобилни интернет припејд картички)

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.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,
3/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),


Се објавува Одлук атаза прифаќање
д о н а ц и ј а од „ Л а ј к а м о ба ј л “ Д О О Е Л С к о п ј е
(мобилни интернет припејд к артички), што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 29.04.2021 година.


Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.04.2021 година, донесе

Број 08-1852/6
04.05.2021 година
Велес

ОДЛУКА
за финансиско учество во имплементација
на проектот „Изградба на пристапен пат до
село Горно Оризари“ финансиран од
Министерството за локална самоуправа
преку Бирото за регионален развој

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.р

Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да учествува во имплементацијата на
проектот „Изградба на пристапен пат до село
Горно Оризари“ финансиран од Министерството
за л ок ална самоуправа прек у Бирото за
регионален развој.









Бр.6 стр. 409
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В рз о с н о ва н а ч л е н 7 од З а к о н от з а
донации и за спонзорства во јавните дејности
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.47/06,86/08,51/11,28/14 и 153/15), член 36,
с т а в 1 , т оч к а 1 5 од З а к о н от з а л о к а л н ат а
самоуправа („Службен весник на Република
М а к ед о н и ј а “ б р . 5 / 0 2 ) , и ч л е н 4 5 , с та в 1 од
Статутот на Општина Велес,(„Службен гласник
на Општина Велес“ бр.12/06,3/09,18/10,15/14,
15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.04.2021 година донесе
ОДЛУКА
за прифаќање донација
од „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје
(мобилни интернет припејд картички)
Член 1
С о о ва а Од л у к а , О п ш т и н а В ел е с ј а
прифаќа донацијата на мобилни интернет
припејд картици дадена од страна на
„Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје.
Член 2
Донацијата која се дава на Општина
Велес се состои од 321(триста дваесет и една)
мобилни интернет припејд картички, наменети за
поддршка на учениците од основните и средните
училишта во Општина Велес кои доаѓаат од
социјално ранливите семејства.Поделбата на
картичките ќе се реализира согласно потребите
доставени од страна на училиштата.
Член 3
За донацијата е склучен посебен договор
за донација помеѓу „Лајкамобајл“ ДООЕЛ Скопје
како давател на донацијата и Градоначалникот на
Општина Велес како примател на донацијата.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1834/7
04.05.2021 год.
Велес
Претседател на
Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р

Бр.6 стр. 410

Бр. 111
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 објавувањеЗаклучокза прифаќање
Иницијатива за изменување и дополнување
на Статутот на Општина Велес
Се објавува Заклучокотза прифаќање
Иницијатива за изменување и дополнување на
Статутот на Општина Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 29.04.2021 година.
Број 08-1852/7
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр.12/06,03/09,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.04.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за прифаќање Иницијатива за изменување и
дополнување на Статутот на Општина Велес
1.Советот на Општина Велес ја прифати
Иницијативата за изменување и дополнување
на Статутот на Општина Велес.
2. Градоначалникот се задолжува да
изготви предлог Статутарна одлук а за
пристапување кон измени на Статутот.
 2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1834/8
04.05.2021година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
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Бр. 112
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 објавувањеЗаклучокза
повлекување точка од Дневен ред
(Елаборат за проценета штета од природна
непогода-поплава што ги зафати дел од
земјоделските култури и градежни објекти на
територијата на Општина Велес на ден 08
август 2020година)

Се објавува Заклучокотза повлекување
точка од Дневен ред (Елаборат за проценета
штета од природна непогода-поплава што ги
зафати дел од земјоделските култури и градежни
објекти на територијата на Општина Велес на ден
08 август 2020 година), што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
29.04.2021 година.
Број 08-1852/8
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
н а О п ш т и н а В ел е с ” б р . 1 2 / 0 6 , 0 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 ,
15/14,15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.04.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за повлекување точка од Дневен ред
(Елаборат за проценета штета од природна
непогода-поплава што ги зафати дел од
земјоделските култури и градежни објекти
на територијата на Општина Велес на ден 08
август 2020година)
1.Советот на Општина Велес донесе
Заклучок за повлекување точка од Дневиот ред за
75.та седница, Елаборат за проценета штета од
природна непогода-поплава што ги зафати дел
од земјоделските култури и градежни објекти на
територијата на Општина Велес на ден 08 август
2020година, по барање на предлагачот.

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


Број 25-1834/9
04.05.2021 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Бр. 113
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18 и
06/19),

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Годишен план за вработување
на ООУ „РајкоЖинзифов“ –Велесза 2022
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 Годишен план за вработување на
ООУ „Рајко Жинзифов“ –Велес за 2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 29.04.2021 година.
Број 08-1852/9
04.05.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевскис.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 84 од Законот за основното
образование („Сл.весник на РСМ“бр.161/19 и
229/20), 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), 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 29.04.2021 година, донесе

РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност наГодишен план за
вработување за 2022 година на ООУ „Рајко
Жинзифов“ Горно Оризари Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2022година
на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес
со бр.04-156/1 од 12.04.2021 година.

2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".

Број 25-1834/10
04.05.2021 год.
Велес


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