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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, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за прифаќање
донација на проектна документација од
Брако ДОО Велес
Се објавува Одлуката за прифаќање
донација на проектна документација од Брако
ДОО Велес, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 28.04.2022
година.
Број 08 -2225/1
29.04.2022 година
Велес  










Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
Врз основа на член 7 од Законот за
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,
став 1, точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/02), и член 45,став 1 од
Статутот на Општина Велес,(„Службен гласник
на Општина Велес“ бр.12/06,3/09,18/10 и 15/14,
15/18, 06/09 и 08/21), а по предлог на
Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 28.04.2022 година донесе,
ОДЛУКА
за прифаќање донација на проектна
документација од БРАКО ДОО Велес

Член 1
Со оваа Одлука, Општина Велес
прифаќа донацијата на проектна документација
од давателот на донацијата БРАКО ДОО Велес
со седиште на ул.„Раштански пат“ бр.2 Велес.
Донацијата се состои од:
Ш Основен проект за
реконструкција на рекреативни
површини во Младински парк и
поставување урбана опрема;
Ш О с н о ве н п р о е к т з а
реконструкција на спортско
игралиште -населба Тунел,
Општина Велес.
Донацијата е со вредност од 210.000,00
денари со вклучен ДДВ
Член 2
За донацијата на проектната
документација ќе биде склучен посебен договор
помеѓу Градоначалникот на Општина Велес како
примател на донацијата и БРАКО ДОО Велес
како давател на донација, согласно Законот за
донации и за спонзорства во јавните дејности.
Член 3
По склучување на договорот за донација
Општина Велес, Општина Велес како инвеститор
ќе ја употреби проектна документација согласно
Законот за градење, во информацискиот систем
Е-одобрение за градење, за добивање на
решение за реконструкција.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/2
28.04.2022 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р

29 април

2022

Службен гласник на Општина Велес_
опрема –„Дворови“

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, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за прифаќање
донација на проектна документација од
Атланстис Инвест груп ДООЕЛ Велес

Се објавува Одлуката за прифаќање
донација на проектна документација од
Атланстис Инвест груп ДООЕЛ Велес, 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 28.04.2022 година.
Број 08 -2225/2
29.04.2022 година 
Велес  


















Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
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 и 15/14,
15/18, 06/09 и 08/21), а по предлог на
Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 28.04.2022 година донесе,
ОДЛУКА
за прифаќање донација на проектна
документација
од Атлантис Инвест Груп ДОО Велес
Член 1
Со оваа Одлука, Општина Велес прифаќа
донацијата на проек тна док ументација од
давателот на донацијата Атлантис Инвест Груп
ДОО Велес со седиште на ул.„Раштански пат“
бр.12, Велес.
Ш

Бр.7 стр. 500

Донацијата се состои од:
Основен проект за реконструкција на
спортски терени и поставување на урбана

Донацијата е со вредност од 350.000,00
денари со вклучен ДДВ
Член 2
За донацијата на проектната
документација ќе биде склучен посебен договор
помеѓу Градоначалникот на Општина Велес како
примател на донацијата и Атлантис Инвест Груп
ДОО Велес како давател на донација, согласно
Законот за донации и за спонзорства во јавните
дејности.
Член 3
По склучување на договорот за донација
Општина Велес, Општина Велес како инвеститор
ќе ја употреби проектна документација согласно
Законот за градење, во информацискиот систем
Е-одо бр е н ие за гр а де ње , за до бива ње н а
решение за реконструкција.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот

 ден од денот на објавувањето во „Службен
 гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/3
28.04.2022 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р

29 април

2022

Службен гласник на Општина Велес_

пристапни патеки и урбана
опрема
Донацијата е со вредност од 90.000,00
денари со вклучен ДДВ.

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, 06/19
и 08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Член 2
За донацијата на проектната
документација ќе биде склучен посебен договор
помеѓу Градоначалникот на Општина Велес како
примател на донацијата и СТУДИО АТРИУМ ДОО
Штип како давател на донација, согласно Законот
за донации и за спонзорства во јавните дејности.

ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за прифаќање
донација на проектна документација од
СТУДИО АТРИУМ ДОО Штип

Член 3
По склучување на договорот за донација
Општина Велес, Општина Велес како инвеститор
ќе ја употреби проектна документација согласно
Законот за градење, во информацискиот систем
Е-одо бр е н ие за гр а де ње , за до бива ње н а
решение за реконструкција.

Се објавува Одлуката за прифаќање
донација на проектна документација од СТУДИО
АТРИУМ ДОО Штип, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
28.04.2022 година.
Број 08 -2225/3
29.04.2022 година
Велес









Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
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 и 15/14,
15/18, 06/09 и 08/21), а по предлог на
Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 28.04.2022 година донесе,
ОДЛУКА
за прифаќање донација на проектна
документација
од СТУДИО АТРИУМ ДОО Штип
Член 1
Со оваа Одлука, Општина Велес прифаќа
донацијата на проек тна док ументација од
давателот на донацијата СТУДИО АТРИУМ ДОО
Штип со седиште на ул.„Никола Нехтенин“ бр.1,
Штип.
Донацијата се состои од:
Ш О с н о в е н п р о е к т з а
реконструкција на спорстко
игралиште „СИМПО“ со

Бр.7 стр. 501



Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/4
28.04.2022 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков 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, 06/19
и 08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за финансиско
учество во проект „Изградба на Улица „1“
и крак на Улица „1“ во с.Сујаклари , Општина
Велес
Се објавува Одлуката за финансиско
учество во проект „Изградба на Улица „1“ и крак
на Улица „1“ во с.Сујаклари Општина Велес, 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 28.04.2022 година.
Број 08 -2225/4
29.04.2022 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р

29 април

2022

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09 , 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 28.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за финансиско учество во проект
„Изградба на Улица „1“ и крак на Улица „1“
во с.Сујаклари, Општина Велес
Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да обезбеди финансиско учество за
имплементација на проектот „Изградба на
Улица „1“ и крак на Улица „1“ во с.Сујаклари,
Општина Велес“, аплициран во Бирото за
регионален развој во рамки на Јавниот повик за
прибирање на предлог-проекти за развој на
урбаните подрачја и одржлив и урбан развој,
развој на подрачјата со специфични развојни
потреби и за развој на селата во 2022 година.
Член 2
За успешна реализација на проектот
Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на
о п ш т и н ата во в и с и н а од 5 0 % од в к у п н ата
вредност на проектот или 1.039.185,84 денари
без ДДВ, односно 1.226.239,29 денари со ДДВ.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/5
28.04.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р

Бр.7 стр. 502

Бр.114
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, 06/19
и 08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за финансиско
учество во проект -Партерно уредување и
поставување на урбана опрема
на детско игралиште во село Сојаклари,
Општина Велес
Се објавува Одлуката за финансиско
учество во проек т-Партерно уредување и
п о с та ву ва њ е н а ур ба н а о п р е м а н а д етс к о
игралиште во село Сојаклари, Општина Велес,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 28.04.2022 година.
Број 08 -2225/5
29.04.2022 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09 , 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 28.04.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за финансиско учество во проект „Партерно
уредување и поставување на урбана опрема
на детско игралиште во село Сојаклари,


 Општина
 Велес

Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да обезбеди финансиско учество за
и м п л е м е н та ц и ј а н а п р о е к тот – „ П а рте р н о
уредување и поставување на урбана опрема на
детско игралиште во село Сојаклари, Општина
Велес“ аплициран во Бирото за регионален
развој, во рамки на Јавниот повик за прибирање
на предл ог-проек ти за развој на урбаните
подрачја и одржлив и урбан развој, развој на
подрачјата со специфични развојни потреби и за
развој на селата во 2022 година.
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Член 2
За успешна реализација на проектот
Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на
о п ш т и н ата во в и с и н а од 5 0 % од в к у п н ата
вредност на проектот или 534.725,00 денари без
ДДВ, односно 630.975,50 денари со ДДВ.


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, 06/09 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 28.04.2022 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/6
28.04.2022год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р
Бр.115
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, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за финансиско
учество во проект „Реконструкција на
спортско игралиште - населба „Тунел“,
Општина Велес
Се објавува Одлуката за финансиско
учество во проект „Реконструкција на спортско
игралиште - населба „Тунел“, Општина Велес,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 28.04.2022 година.

Бр.7 стр. 503

ОДЛУКА
за финансиско учество во проектот
„Реконструкција на спортско игралиште населба „Тунел“, Општина Велес“
Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува

 да обезбеди

финансиско учество за
имплементација на проектот „Реконструкција на
спортско игралиште - населба „Тунел“, Општина
Велес“ аплициран во Бирото за регионален
развој во рамки на Јавниот повик за прибирање
на предл ог-проек ти за развој на урбаните
подрачја и одржлив и урбан развој, развој на
подрачјата со специфични развојни потреби и за
развој на селата во 2022 година.
Член 2
За успешна реализација на проектот
Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на
општината во висина од 41.09% од вкупната
вредност на проектот или 2.001.971,00 денари
без ДДВ, односно 2.362.200,00 денари со ДДВ.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/7
28.04.2022год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р

Број 08 -2225/6
29.04.2022 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
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Бр.116
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, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за финансиско
учество во проект „Подобрување на
инфраструктурата поврзана со туризмот и
спортот, преку реконструкција на паркови и
изградба на спортски центри во општините
Велес, Свети Николе и Росоман
Се објавува Одлуката за финансиско
учество во проект „Подобрување на
инфраструк т урата поврзана с о т уризмот и
спортот, преку реконструкција на паркови и
изградба на спортски центри во општините
Велес, Свети Николе и Росоман, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 28.04.2022 година.
Број 08 -2225/7
29.04.2022 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09 и 18/10), а по предл ог на
Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 28.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за финансиско учество во проект
„Подобрување на инфраструктурата
поврзана со туризмот и спортот, преку
реконструкција на паркови
и изградба на спортски центри во општините
Велес, Свети Николе и Росоман“

Бр.7 стр. 504

Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да обезбеди финансиско учество за
имплементација на проектот „Подобрување на
инфраструктурата поврзана со туризмот и
спортот, преку реконструкција на паркови и
изградба на спортски центри во општините
Велес, Свети Николе и Росоман“, апликација
пред Бирото за регионален развој, во рамки на
Програмата за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативни планирани средства
за 2023 година.
Член 2
Општина Велес во рамките на овој проект
учествува с о реализација на два Основни
проекти и тоа:
- Основен проект за реконструкција и
поставување урбана опрема за
рекреативните површини во Младински
парк и
- Основен проект за реконструкција на
с п о ртс к и те р е н и и п о с та ву ва њ е н а
урбана опрема –„Дворови“
Член 3
За успешна реализација на проектот
Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на
општината во висина од 7,653,597.00 денари со
ДДВ.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот


 објавувањето во „Службен
ден
од денот
на
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/8
28.04.2022год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р
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Бр.117
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, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за финансиско
учество на Општина Велес во проект
„Атмосверски канал со паркинг простор
КП 15/1 КП15/2 ,КО Раштани

Бр.7 стр. 505

Член 2
За успешна реализација на проектот
Општина Велес ќе вложи средства од буџетот на
о п ш т и н ата во в и с и н а од 11 % од в к у п н ата
вредност на проектот или 500.592,00 денари без
ДДВ, односно 590.699,00 денари со ДДВ.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2220/9
28.04.2022год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р

Се објавува Одлуката за финансиско
учество на Општина Велес во проек т
„Атмосверски канал со паркинг простор КП 15/1
КП15/2, КО Раштани“, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
28.04.2022 година.
Број 08 -2225/8
29.04.2022 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09 и 18/10), а по предл ог на
Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 28.04.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за финансиско учество на Општина Велес
во проект „Атмосверски канал со паркинг
простор КП 15/1 КП15/2 ,КО Раштани“
Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да обезбеди финансиско учество за
имплементација на проектот „Атмосверски канал
со паркинг простор КП 15/1 КП15/2, КО Раштани “,
аплициран во Mинистерството за л ок ална
с а м оу п р а ва во р а м к и н а Ј а в н и от п о в и к з а
финансирање на Предлог- проекти за
намалување на диспаритетите меѓу и во рамките
на планските региони и зголем ување на
регионалната конкурентност за 2022 година.
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