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Број 126
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
2021година

Се објавува Одлуката за проширување на
средствата на Буџетот на Општина Велес за
2021година, што Советот на Општина Велес ja
донесе на седницата одржана на 17.06.2021
година.
Број 08-2520/1
22.06.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Број 127
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

Млади, во смисла на оваа одлук а се
државјани на Република Северна Македонија, со
место на живеење во Општина Велес, на возраст
од 15 до 29 години. Младите од став 1 на овој
член можат да бидат избирани за членови,
пр етс едател и за ме н ик пр етс едател н а
Локалниот младински совет на Општина Велес,
само ако се со постојано место на живеење во
Општина Велес.

ЗАКЛУЧОК
за објавување Статутарна одлука за
пристапување кон
изменување на Статутот на Општина Велес

Член 44-б

Претставниците на лок алниот
Младински совет имаат право да:
- предлагаат точки на дневен ред на
Советот на општината кои ги засегаат младите,
- р а с п р а ва ат з а п р а ш а њ а з а к о и с е
расправа во Советот на општината, а се од
интерес на младите,
- и н и ц и р а ат п р а ш а њ а з а м л а д и од
делокругот на работата на општината,
- и н и ц и р а ат, у ч е с т ву в а ат и д а в а ат
повратни информации за процесот на локална
младинска стратегија и други политики,
- доставуваат информации до општината
за прашања кои се однесуваат на младите,
- вршат други советодавни и
застапувачки
работи
во согласност со закон.




Се објавува Статутарната одлука за
пристапување кон изменување на Статутот на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
ja донесе на седницата одржана на 17.06.2021
година.
Број 08-2520/2
22.06.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член
96 од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Опшина Велес" 12/06, 03/09, 18/10,
15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општината Велес на
седницата одржана на 17.06.2021 година, донесе
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
за пристапување кон изменување на
Статутот на Општината Велес
Член 1
Во Статутот на Општина Велес („Сл.
гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09,
18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), се врши изменување
каде членовите 44-а, 44-б, 44-в и 44-г се бришат
и се заменуваат со нови кои гласат:
„Член 44-а
„Локален младински совет
Локален младински совет е советодавно
и претставничко тело на Општина Велес и се
основа со цел активно вклучување на младите од
Општина Велес во процесите на донесување на
одлуките на локална власт преку предлагање на
иницијативи за прашања кои ги засегаат младите
на подрачјето на Општина Велес.

Член 44-в
Бројот на членови на Лок алниот
младински совет е непарен и не надминува
повеќе од една третина од членовите на Советот
на Општина Велес, но не може да биде помалку
од пет лица.
Членовите на Локалниот младински
совет имаат мандат од две години со право на
уште еден избор.
Член 44-г
За конституирање на лок алното
Собрание за млади се формира Иницијативен
одбор.
Иницијативниот одбор е составен од
најмногу пет (5) члена од младинските
организации, организации на млади, политички
подмладоци, ученички и студентски организации
и други облици на младинско здружување кои
претходно аплицирале и ги исполниле
критериумите на Јавниот повик за формирање на
Иницијативен одбор од страна на Советот на
Општина Велес.
Иницијативниот одбор го распишува
повикот за конститутивното локално Собрание за
млади по принципот на транспарентност и
јавност.
Иницијативниот одбор од ставот (2) на
овој член се формира само за одржување на
конститутивното локално Собрание за млади а
по успешно одржување на првата Конститутивна
седница на Собранието на млади, истиот се
распушта.
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Формите на организирање и здружување
од ставот (2) на овој член не мора да бидат
регистрирани во Општина Велес, но мора да
имаат активности на територијата на Општина
Велес.
Делегатот и заменик – делегатот од
ставот (2) на овој член мора да имаат постојано
живеалиште на територија на Општина Велес и
да бидат на возраст од 15 до 29 години.
Иницијативниот одбор иницира и
заседава со конститутивна седница на локалното
Собрание на млади заедно со одговорното лице
на општината.
Член 44-д
Членови на Лок алното Собрание на
млади се по еден делегат и заменик делегат кои
с е п р ед л ож е н и од с т р а н а н а м л а д и н с к и те
организации, организации на млади, политички
подмладоци, ученички и студентски организации
и други облици на младинско здружување кои
претходно аплицирале и ги исполниле
критериумите на Јавниот повик за формирање на
Локалното Собрание на млади.
Од редовите на Локалното Собрание на
млади се избира и изгласува тричлена комисија,
составена од млади, која е одговорна за следење
на целокупниот процес за изборот на членови на
локалниот Младински совет. На конститутивната
седница на локалното Собрание на млади се
избира претседавач/ка по пат на тајно гласање.
Секој член на Собранието на млади може да биде
кандидиран за претседавач/ка или доколку е
предложен и поддржан од најмалку три (3)
членови на Собранието на млади. Мандатот на
членовите на Собранието на млади, вклучително
и на претседавачот/ката трае две (2) години со
право на уште еден избор.
На Конститутивната седница, локалното
Собрание на млади носи Одлука за формирање
комисија која до следната седница на
Собранието на млади на општината треба да
подготви Деловник за работа на Собранието.
Првата седница на лок алното Собрание на
млади (веднаш после Конститутивната седница),
ја свикува веќе избраниот претседавач/чка на
Собранието. На седницата се усвојува
Деловникот за работа, изготвен и предложен од
страна на Комисијата и се донесува Одлука за
распишување Јавен повик за формирање на
Локалниот Младински совет на Општина Велес,
со критериуми во согласност со Законот за
младинско учество и младински политики.
Јавниот повик се објавува на веб страницата на
Општина Велес, во локалните медиуми и на
останати јавни места/социјални медиуми, сè со
цел да информира што е можно поголем број на
млади во Општина Велес. Повикот трае најмалку
десет (10) дена од денот на неговото објавување.
По доставените пријави на кандидатите

Бр.8 стр. 501

за членови на Локалниот Младински совет,
надлежното лице односно слу ж беник от за
млади, документацијата од сите пријавени ја
доставува до претседавачот/к ата и до
Собранието, кои пак свикуваат нова седница на
С о б р а н и ет о . Н а с ед н и ц ат а н а Л о к а л н от о
Собрание на млади се покануваат делегатите на
Собранието и младите кои се пријавиле за
членови на Локалниот Младински совет, а ги
исполнуваат критериумите од Повикот.
Тричлената верификациона Комисија на
локалното Собрание за млади (креирана за
време на Конститутивната седница) го следи
процесот на избор на членови на Младинскиот
с овет на општината и треба да ги потврди
мандатите на делегатите.
Кандидатите за членови на локалниот
Младински с овет имаат право на к уса
презентација на својата програма пред
членовите на Собранието, по што следува
постапката на гласање. Локалното Собрание на
млади избира членови на локалниот Младински
совет по пат на непосредни избори, со тајно
гласање, во кое право на глас имаат делегатите
од локалното Собрание на млади. За избрани
членови на лок алниот Младински совет се
сметаат оние членови кои освоиле најмногу
гласови од страна на присутните делегати,
водејќи сметка за балансирана застапеност на
двата пола.
Член 44 ѓ
Кандидатите за членови на Локалниот
младински с овет ги предлагаат: граѓански
организации и младински здруженија, училишни
заедници совети, студентски совети и други
форми на младински организации.
Бројот на членови на Лок алниот
младински совет е непарен и не надминува
повеќе од една третина од членовите на Советот
на општината. Членовите на Лок алниот
Младински совет имаат мандат од две (2) години
со право на уште еден избор.
По потврдениот избор, верификационата
Комисија на Локалното Собрание на млади
изготвува извештај / записник с о листа на
избрани членови кој го усвојува Лок алното
Собрание на млади и истиот се доставува до
Советот на Општина Велес за верификација на
нивните мандати. При престанок на членство или
при избор на нови членови, Локалното Собрание
на млади писмено го известува Советот на
општината за промената и истиот ја потврдува со
писмено решение. Локалниот Младински совет
од своите редови избира претседател/к а и
заменик-претседател/ка, согласно Деловникот за
работа на Локалниот Младински совет.
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Член 44-е
Советот на општината може да разреши
член на Локалниот Младински совет и пред
истекот на мандатот поради:
- лично барање на членот на Локалниот
Младински совет;
- ако неоправдано отсуствува од
седниците на Локалниот Младински совет.

Службеникот за млади од ставот (1) на
о во ј ч л е н и з гот ву ва год и ш н и и з ве ш та и з а
работата на институциите во делокругот на
млади кои ги поднесува до Агенцијата за млади и
спорт и се објавуваат на веб страницата на
Општина Велес.
Контакт информациите за службениците
за млади се јавно достапни на веб страната на
Општина Велес.

Член 44-ж
Локалниот Младински совет одржува
редовни седници по потреба, но најмалку еднаш
во месецот. Седниците ги свик ува и с о нив
заседава претседател от на Лок алниот
Младински совет. Претседателот на Локалниот
младински совет е должен да свика вонредна
седница на предлог од најмалку една третина
(1/3) од членовите на Локалниот младински
совет.
Локалниот Младински совет ги донесува
Одлуките с о мнозинство глас ови ак о на
седницата присуствуваат мнозинство од вкупно
избраните членови на Локалниот младински
совет.
Начинот на работа на Лок алниот
мла дин с ки с о вет по блис к у с е у т в рду ва с о
Деловникот за работа.
Локалниот младински совет може да
формира постојни и повремени работни тела за
потесни кругови на делување, за поедини групи
на млади или за проблеми кои ги загрижуваат
младите.
На седниците на Локалниот младински
совет можат да присуствуваат и учествуваат во
работата без право на одлучување:
Гр а д о н ач а л н и к от н а О п ш т и н а В ел е с ,
Претседателот на Советот на Општина Велес,
како и членовите на Советот на Општина Велес.

Член 44-и
Општина Велес обезбедува финансиски
средства за работа на Локалниот Младински
с овет и простор за одрж ување седници на
Советот на млади во Општина Велес. Од буџетот
на општината, се издвојуваат средства во висина
од најмалку 0,1 % на годишно ниво кои
вклучуваат ресурси за работењето на ЛМС во
согласност со усвоената годишна програма.
Членовите на Локалниот Младински
совет не добиваат надоместок за својата работа.
Стручните и административните работи за
потребите на Локалниот Младински совет ги
врши администрацијата во Општина Велес,
односно назначува службеник за млади во
согласност со Законот за младинско учество и
младински политики.“

Член 44-з
Локалниот Младински совет донесува
Програма за работа и ја доставува до Советот на
Општина Велес за секоја календарска година.
Програмата за работа, Лок алниот
Младински совет ја донесува со мнозинство на
гласови од сите членови на ЛМС. Програмата се
донесува и поднесува на одобрување пред
Советот на Општина Велес, најдоцна до 31
октомври во тековната година, за следната
година.
Член 44-ѕ
Советот на Општина Велес е должен да
одреди службеник за млади, лице одговорно за
работењето на Канцеларијата за млади за
координирање, спроведување и следење на
прашања од интерес на младите во делокругот на
надлежностите на институцијата.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2495/3
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Број 128
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 дополнување на
Одлуката за утврдување на пазарната
вредност на градежното земјиште
на подрачјето на Општина Велес

Се објавува Одлуката за дополнување на
Одлуката за утврдување на пазарната вредност
н а г р а д еж н ото зе м ј и ш те н а п од р ач ј ето н а
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
ja донесе на седницата одржана на 17.06.2021
година.

Бр.8 стр. 503

„Член 1-а

При пресмет ување на пазарната
вредност на градежното земјиште согласно
М етод ол о г и ј ата з а п р о це н а н а п аз а р н ата
вредност на недвижниот имот се земаат во
предвид следните параметри:
- За земјиште кое е во опфатот на ГУП и за
кое има или нема донесено ДУП се
пресметува 100% од вредноста утврдена
за зоната во која се наоѓа земјиштето
согласно Одлуката за утврдување на
пазарната вредност на градежното
земјиште на подрачјето на Општина
Велес.
- За земјиште кое не е опфатено со ГУП, а
за кое има друга планска документација
се зема 50% од вредноста утврдена за
зо н ата во к о ј а с е н а о ѓ а зе м ј и ш тето
согласно Одлуката за утврдување на
пазарната вредност на градежното
земјиште на подрачјето на Општина
Велес.

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

Број 08-2520/3
22.06.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за
д а н о ц и те ( „ С л у ж бе н ве с н и к н а Ре п у бл и к а
Македонија” бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11,
84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16) 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
с а м о у п р а в а ( „ С л . в е с н и к н а Ре п у бл и к а
Македонија“ бр. 5/02) и член 45 став 1 од Статутот
н а О п ш т и н а В ел е с ( „ С л у ж б е н гл а с н и к н а
Општина Велес" бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/13,
15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 17.06.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за
утврдување на пазарната вредност на
градежното земјиште
на подрачјето на Општина Велес
Член 1
Во Одлуката за утврдување на пазарната
вредност на градежното земјиште на подрачјето
на Општина Велес („Сл. гласник на Општина
Велес“ бр. 21/20), по член 1, се додава нов член 1а кој гласи:




Број
25-2495/4



21.06.2021 год.
Велес












Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Број 129
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 дополнување на
Одлуката за утврдување
на пазарната вредност на земјоделско
земјиште, шуми, пасишта,
ливади на територијата на Општина Велес
Се објавува Одлуката за дополнување на
Одлуката за утврдување на пазарната вредност
на земјоделско земјиште, шуми, пасишта, ливади
на територијата на Општина Велес, што Советот
на Општина Велес ja донесе на седницата
одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/4 
22.06.2021 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 („Службен гласник на Општина
Велес" бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/13, 15/18 и
06/19), а согласно Методологијата за процена на
п аз а р н ата в р ед н о с т н а н ед в и ж е н и м от н а
М и н и с т е р с т в от о з а т р а н с п о рт и в р с к и н а
Република Македонија(„Службен весник на
РМ“54/12,17/13,21/13 и 142/14):

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 17.06.2021 година, донесе:
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за
утврдување на пазарната вредност на
земјоделско земјиште,
шуми, пасишта, ливади на територијата на
Општина Велес
Член 1
Во Одлуката за утврдување на пазарната
вредност на земјоделск о земјиште, шуми,
пасишта, ливади на територијата на Општина

Бр.8 стр. 504

Велес( „Сл. гласник на Општина Веле“с бр.21/20)
во членот 4 зборовите „Караслари, Оризари,
Башино село, Отовица“ се бришат и се додаваат
зборовите:

„ Б а ш и н о с е л о , О т о в и ц а , Го р н о
Каласлари, Долно Каласлари, Горно Оризари,
Долно Оризари, Белештевица, Бузалково,
Ветерско, Иванковци, Карабуњиште,Клуковец,
Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево,
Новачани, Ново Сел о, Ораовец, Раштани,
Рлевци, Рудник, С'лп, Сливник, Сојаклари,
Сопот, Црквино, Чалошево и Џидимирци“.
Член 2
Оваа Oдлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во Слу ж бен
гласник на Општина Велес.
Број 25-2495/5
21.06.2021 год.
Велес


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



Број
130


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 изменување и
дополнување на Одлуката за основање на
Центарот за развој на
Вардарски плански регион
Се објавува Одлуката за изменување и
дополнување на Одлук ата за основање на
Центарот за развој на Вардарски плански регион,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/5
22.06.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 27, 28, 29, 30, 31 и
член 32 од Законот за рамномерен регионален
развој („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.24/2021) член 14 и член 36, став
1,точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.5/02) и член 41, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр.
12/06, 03/09, 18/10, 15/13, 15/18 и 06/19)
С о в ет от н а О п ш т и н а В ел е с н а д е н
17.06.2021 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на
Одлуката за основање на Центар за развој
на Вардарски плански регион
Член 1

Во Одлуката за основање на Центар за
развој на Вардарски плански регион, се врши
изменување и дополнување и тоа:

во член 3 текстот се менува и гласи:
„Седиштето на Центарот за развој на
Вардарски плански регион е во Општина Велес
на улица „Шефки Сали“ бр.4.“
Член 2
Во член 4 текстот се менува и гласи:
Центарот за развој на Вардарски плански
регион спроведува активности и реализира
задачи поврзани со развојните приоритети на
планскиот регион и тоа:
- изготвува Предлог-програма за развој
на Вардарски плански регион;
- изготвува Предлог-акционен план за
имплементација на Програмата за развој на
Вардарски плански регион;
- изготвува проекти за развој на планскиот
регион;
- ги координира активностите поврзани со
имплементацијата на Програмата за развој на
Вардарски плански регион;
- ги реализира проектите за развој на
планскиот регион;
- и з г о т в у в а Го д и ш е н и з в е ш т а ј з а
спроведувањето на Програмата за развој на
Вардарски плански регион;
- обезбедува информации до
заинтересираните страни за текот на
реализацијата на Програмата за развој на
Вардарски плански регион и други прашања
поврзани со регионалниот развој;
- обезбедува стручна и техничка помош
на општините во подготовк ата на нивните
програми за развој;
- обезбедува стручни услуги на
здруженија и други заинтересирани страни за
п од гото в к а н а п р о е к т и од о бл а с та н а
регионалниот развој;

Бр.8 стр. 505

- ја поттикнува меѓуопштинск ата
соработка во рамките на планскиот регион,
- изготвува, поднесува аплик ации и
спроведува проекти за поттикнување на развојот
на планскиот регион, финансирани од
ф о н д о в и т е н а Е в р о п с к а т а Ун и ј а и д р у г и
меѓународни извори;
- врши промоција на развојните можности
на планскиот регион;
- реализира активности за поттикнување
на конкурентноста преку активна поддршка на
приватниот сектор;
- врши стручни и административнотехнички работи за потребите на Советот за
развој на планскиот регион;
- и з гот ву в а и р е а л и з и р а п р о е к т и и
договорени задачи и услуги за министерства и
други државни институции и
- врши други активности за поттикнување
на развојот на планскиот регион.
Член 3
Во член 5 текстот се менува и гласи:
Центарот за развој на Вардарски плански
регион (во натамошниот текст Центарот) има
директор, кој се избира по пат на јавен оглас.
Д и р е к то р от н а Ц е н та р от го и зб и р а
Советот за развој на Вардарски плански регион
со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број на
членови на Советот.
Мандатот на директорот е 4 (четири)
години, со право на повторен избор.
Јавниот оглас за избор на директор на
Центарот за развој на планскиот регион го
распишува Советот за развој на Вардарски
плански регион во рок од 60 дена од денот пред
истек ување на мандатот на дирек торот на
Центарот.
Советот за развој на Вардарски плански
р е г и о н о п р ед ел у ва в р ш и тел н а д ол ж н о с т
директор на Центарот се до изборот на нов
директор, од редот на вработените службеници
во Центарот.
Јавниот оглас од ставот (4) на овој член
се објавува во најмалку три дневни весници кои
се издаваат на целата територија на Република
Северна Македонија од кои во еден од весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат
н а ј м а л к у 2 0 % од г р а ѓ а н и те к о и зб о ру ва ат
службен јазик различен од македонскиот јазик.
Член 4
Во член 6 текстот се менува и гласи:
За директор на Центарот може да биде
избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Северна
Македонија;
- в о м о м е н т о т н а и м е н у в а њ ет о с о
правосилна судска пресуда да не му е изречена
к азна или прекршочна санкција забрана за
вршење професија, дејност или должност;
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- да има стекнати најмалку 240 кредити
според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен
о б р азо ва н и е од о бл а с та н а п р а в н и те ,
економските или техничките науки;
- да има работно искуство од најмалку
п ет год и н и од к о и н а ј м а л к у д ве год и н и с о
управување со развојни проекти во областа на
локалниот и регионалниот развој;
- да поседува еден од следниве
меѓународно признати сертифик ати за
познавање на англиски јазик не постар од две
години:
а) ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода;
б) ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода;
в) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal)
со најмалку Б2 ниво;
г) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) –
положен;
д) БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода
или
ѓ) АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)
и
- активно познавање на програми за
компјутерско работење.
(2) Мандатот на директорот му
престанува:
- со истекот на неговиот мандат;
- со остварување на правото за пензија
согласно со закон или
- во случај на смрт.
Директорот може да биде разрешен и
пред истекот на мандатот од ставот (2) на овој
член доколку:
- тоа сам го побара;
- биде разрешен од страна на Советот за
развој на Вардарски плански регион;
- трајно ја загуби способноста за вршење
на функцијата, што се докажува со соодветна
медицинска потврда;
- ако со правосилна судска одлука му е
изречена казна забрана за вршење на професија,
дејност или должност;
- е осуден со правосилна судска пресуда
за кривично дело на безусловна казна затвор од
најмалку шест месеци или
- врши работи к ои се неспојливи с о
позицијата директор на Центар.
Советот за развој на Вардарски плански
регион може да го разреши директорот пред
истекот на мандатот со одлука која се донесува
со двотретинско мнозинство од членовите со
право на глас доколку:
- не ја остварува програмата за развој на
планскиот регион и акциониот план за нејзино
спроведување;
- по негова вина е нанесена штета на
Центарот за развој на планскиот регион;
- не работи во согласност со закон или
- во други случаи предвидени со овој
закон.
Во случај кога не е избран директор на
Центарот или предвреме му престанал мандатот,
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Советот за развој на Вардарски плански
регион именува вршител на должноста директор,
без јавен оглас, од редот на вработените во
Центарот, а најдолго шест месеци.
Вршителот на должноста директор ги има
сите права и обврски на директор на Центарот.
Советот за развој на Вардарски плански
регион, веднаш по именувањето вршител на
должноста директор, распишува јавен оглас за
избор на директор.
Член 5
Во член 7 текстот се менува и гласи:
Директорот на Центарот ги има следните
надлежности:
- го претставува и застапува Центарот;
- управува со имотот на Центарот и е
потписник на сметката на Центарот;
- го предлага годишниот финансиски план
и завршната годишна сметка на Центарот;
- донесува Правилник за
систематизација на работни места во стручната
служба на Центарот, по претходно позитивно
мислење од Советот за развој на Планскиот
регион;
- р а к о вод и с о с т ру ч н ата с л у ж ба н а
Центарот;
- ги предлага на Советот за развој на
Вардарски плански регион: програми, проекти,
и з в е ш т а и и о с т а н ат и т е д о к у м е н т и к о и с е
изготвуваат од страна на Центарот, а треба да се
ус во ј ат од с т р а н а н а С о ветот з а р аз во ј н а
Вардарски плански регион;
- раководи со процесот на следење на
спроведувањето на Програмата за развој на
планскиот регион од членот 13 од Закон за
рамномерен регионален развој;
- раководи и ги координира активностите
поврзани со спроведувањето на Програмата на
Министерството од членот 11 став (4) од Законот
за рамномерен регионален развој, од
надлежност на Центарот;
- раководи со изработката на Предлогпроектите за развој на Вардарски планскиот
регион;
- раководи со процесот на спроведување
на одобрените проекти за развој на планскиот
регион;
- иницира и воспоставува соработка со
други надлежни државни органи и со донаторски
органиции кои поддржуваат проекти за развој на
планскиот регион и на општините што влегуваат
во неговиот состав;
- о б ез б ед у в а п р а в и л н о и з а к о н и т о
користење, одржување и заштита на имотот на
Центарот и
- врши други работи утврдени со закон.
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Член 6
Во член 8 текстот се менува и гласи:
Центарот има стручна служба, која се
организира во сектори и одделенија.
Одлуката за организација на стручната
служба на Центарот ја донесува Советот за
развој на Вардарски плански регион на предлог
на директорот на Центарот.
Правата, обврските и одговорностите на
вработените во стручната служба на Центарот се
уредуваат во согласност со Законот за работни
односи и истите немаат статус на
административни службеници.
Платата на директорите на Центарот ја
утврдува министерот по претходна согласност од
Владата, а во зависност од бројот на вработени
службеници во Центарот и од обемот и
сложеноста на работата и времето потребно за
извршување на истата.
Висината на платата на директорите на
центрите се утврдува во коефициент од 2,9 до 3,4
при што вредноста на коефициентот ја утврдува
министерот по претходна согласност од Владата.
Основицата за пресметување на вредноста на
коефициентот е во износ на минималната нетоплата, која министерот за труд и социјална
политика ја објавува во “Службен весник на
Република Северна Македонија”.
Бројот на вработени службеници во
Центрите и нивните плати ги определува Советот
за развој на планскиот регион.
Член 7
Во член 9 текстот се менува и гласи:
Активностите и задачите на Центарот за
развој на планскиот регион за тековната година,
кои произлегуваат од развојните приоритети на
планскиот регион ги одобрува Советот за развој
на Вардарски плански регион по предлог на
Министерството.
Активностите и задачите на Центарот за
развој на Вардарски плански регион за тековната
година се утврдуваат со договор за соработка за
тековната година, склучен меѓу Министерството
и Центарот за развој на Вардарски плански
региони.
Договорот од ставот (2) на овој член
с одржи к онкретни ак тивности поврзани с о
развојните приоритети на планскиот регион во
тековната година, износ и начин на исплата на
средствата за реализација на утврдените
активности и задачи, начин и рокови за
реализација на утврдените активности и задачи и
начин на постапување во случај на делумно или
цел о с н о н е и с п ол н у ва њ е н а д о го во р е н и те
обврски.
Средствата за реализација на
активностите и задачите утврдени во договорот
од ставот (2) на овој член, на годишно ниво се
обезбедуваат од Министерството, во износ кој е
еднаков или повисок од износот исплатен во
годината пред стапувањето во сила на овој закон.
Општините кои се крајни корисници на
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проектите, исплаќаат средства во висина до 15%
од проектната (пресметковна) вредност на
одобрен проект на Центарот за реализација и
имплементација на проектот.
Основни критериуми за висината на
средствата за проектите исплатени на
општините кон Центрите од ставот (5) на овој
член се:
- видот и сложеноста на проектот и
- висината на проектната вредност на
проектот.
Поблиски критериуми за висината на
средствата за исплата за Центарот од ставот (5)
на овој член ги пропишува министерот, врз
основа на Правилник за утврдување на висината
на средствата за реализација на активностите и
задачите на Центрите за развој на планските
региони.
Средствата од ставот (5) на овој член
општините, ги префрлаат на сметка на Центарот
за развој на Вардарски плански регион, пред
започнување на постапката за јавна набавка,
најдоцна во рок од 30 дена од денот на
потпишување на договорот за реализација на
проектот.
Општините кои нема да ги исплатат
средствата од ставот (5) на овој член, го губат
правото на користење на средствата, при што
Центарот ќе ги наплати договорените средства
од доделените средства за реализација на
проектот, а преостанатите средства ќе бидат
распределени за финансирање на проекти од
листата на позитивно оценетите проекти.
Центарот може да користи дополнителни
средства за финансирање на своите задачи и
активности од општините во состав на планскиот
регион, а во планскиот регион во чиј состав
припаѓаат општините, врз основа на донесени
одлуки од Советот за развој на планскиот регион
или од Советот на општина.
Други активности за поттикнување на
развојот на планскиот регион, Центарот за развој
на Вардарски плански регион ги реализира врз
основа на договор за соработк а склучен со
н а р а ч а т ел о т, а в р з о с н о в а н а п р ет х о д н о
обезбедено позитивно мислење од
Министерството и согласност од Советот за
развој на планскиот регион.
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Член 8
Член 11 се брише во целост.
Член 9
Во член 12 текстот се менува и гласи:
Центарот за развој на Вардарски плански
регион го поднесува Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Вардарски плански регион до Советот за развој
на Вардарски плански регион и до советите на
општините.
Составен дел од Годишниот извештај од
с т а в от ( 1 ) н а о в о ј ч л е н е и И з в е ш т а ј от з а
финансиското работење на Центарот.
Центарот за развој на Вардарски плански
регион, го доставува Годишниот извештај од
ставот (1) на овој член, по усвојувањето од страна
на Советот за развој на Вардарски плански
регион до с оветите на општините и до
Министерството до крајот на првото тромесечје
во наредната година, за претходната година.
Член 10
Член 13 се брише во целост.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила нареден
д е н од д е н от н а н е ј з и н от о о б ј а ву в а њ е в о
„Службен гласник на општина Велес“.
Број 25-2495/6
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Број 131
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 на
Извештај за финансиските
резултати за период од 01.01.2021 година до
31.03.2021година на ЈП „Парк –Спорт и
Паркинзи“ Велес
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Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештајот за финансиските резултати за
период од 01.01.2021 година до 31.03.2021
година на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/6
22.06.2021 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 17.06.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за финансиските
резултати за период од 01.01.2021 до
31.03.2021 година
на
ЈП
„Парк-Спорт
и Паркинзи“ Велес




1. Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за финансиските резултати за период
од 01.01.2021 до 31.03.2021 година на ЈП „ПаркСпорт и Паркинзи“ Велес.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2495/7
21.06.2021 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Број 132
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 измена на
Годишен план за вработување на Општина
Велес за 2021 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
с огласност на измена на Годишен план за
вработување на Општина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 17.06.2021 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 објавување во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2495/8
21.06.2021 год.
Велес


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

Согласно член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
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, 3/09, 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 17.06.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
давање согласност на Измена на Годишен
план за вработување на Општина Велес за
2021 година
1 . С о в ет от н а О п ш т и н а В ел е с д а в а
с огласност на Измена на Годишен план за
вработување на Општина Велес за 2021 година
бр.08-520/9 од 08.06.2021 години.



Број 133
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 08-2520/7
22.06.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
на Годишен план
 согласност

за вработување на ССОУ „Коле
Неделковски“ –Велес за 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
ССОУ „Коле Неделк овски“ –Велес за 2022
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/8
22.06.2021 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 59-д од Законот за средното
образование („Сл.весник на РМ“бр.44/95.... 64/18
и „Сл.весник на РСМ бр.229/20), член 20-б од
Зак онот за вработените во јавниот сек тор
(„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 17.06.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување за
2022 година на ССОУ „Коле Неделковски“
Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2022 година
на на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес со бр.04536/1 од 07.06.2021 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 25-2495/9
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес
Ќирил Гајдов с.р.
Број 134
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 СОУ Гимназија „Кочо
Рацин“ –Велес за 2022 година

С е о б ј а ву ва Ре ш е н и ето з а д а ва њ е
согласност на Годишен план за вработување на
СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ –Велес за 2022
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година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/9
22.06.2021 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 59-д од Законот за средното
образование („Сл.весник на РМ“бр.44/95.... 64/18
и „Сл.весник на РСМ бр.229/20), член 20-б од
Зак онот за вработените во јавниот сек тор
(„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 17.06.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на СОУ
„Гимназија Кочо Рацин“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2022 година
 на СОУ
 „Гимназија

на
Кочо Рацин“ Велес со
бр.04-573/1 од 03.06.2021 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 25-2495/10
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Број 135
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 „Васил Главинов“
–Велес за 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 „Васил Главинов“ –Велес за 2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/10
22.06.2021 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 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 17.06.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на ООУ „Васил
Главинов“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2022 година
на на ООУ „Васил Главинов“ Велес со бр.04-186/1
од 07.06.2021 година.
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2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-2495/11
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Број 136
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 „Блаже Коневски“–Велес
за 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 „Блаже Коневски“ –Велес за 2022 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/11
22.06.2021 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 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 17.06.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишен план за
вработување за
2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за вработување за 2022 година
на на ООУ „Блаже Конески“ Велес со бр.0102216/1 од 07.06.2021 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 25-2495/12
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Број 137
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
распределба на финансиските средства
за поддршка на квалитетен спорт во
Општина Велес за 2021 година

Бр.8 стр. 512

Се објавува Решението за распределба
на финансиските средства за поддршк а на
квалитетен спорт во Општина Велес за 2021
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/12
22.06.2021 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. 12/06,3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 6/19), а
с о гл а с н о П р о г р а м ата з а а к т и в н о с т и те н а
Општина Велес во областа на спортот во 2021
година („Сл гласник на Општина Велес“ бр.17/20),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 17.06.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за распределба на финансиски средства за
поддршка на квалитетен спорт во Општина
Велес за 2021 година

1. Со ова решение се врши распределба
на средствата од Буџетот на Општина Велес на
спортските клубови и спортисти од општината,
с о гл а с н о П р о г р а м ата з а а к т и в н о с т и те н а
Општина Велес во областа на спортот во 2021
година, дел 3. Поддршка на спортот во градот,
реден
број

 3.1.Поддршка на квалитетен спорт –
надоместок за користење на спортски објекти, за
што се предвидени средства во висина од
1.683.300,00 денари и реден број 3.2.Поддршка
на младински екипи – надоместок за користење
на спортски објек ти за што се предвидени
средства во висина од 323.500,00 денари.
Распределбата на средствата е
прикажана во следниот преглед:

- П о д д р ш к а н а к в а л и т ет е н с п о р т –
надоместок за користење на спортски објекти,
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Име на спортската организација
Сениорски екипи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фудбалски клуб „БОРЕЦ 1919"

11

Кошаркарски клуб „БОРЕЦ БАСКЕТ“

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ГРК „БОРЕЦ“
Клуб за гимнастички спортови „ПАРТИЗАН“
Кајакарски кану клуб „ВИЛА ЗОРА“
Кајакарски кану клуб „БАБУНА“
Кајакарски кану клуб „ВАРДАР“
Кајакарски кану клуб „ГЕМИЏИИ“
Кајакарски кану клуб „АРКА БОРЕЦ“
Карате клуб „ГЛАДИЈАТОР“
Карате клуб „БУШИДО“
Карате клуб „Гемиџии“
Карате клуб „БУДО“
Клуб за бразилско Џиу Џицу „БУДО ”
Кик бокс клуб „БУДО”
Здружение на спортски риболовци „БАБУНА ”
Спортско риболовно друштво „МЕТАЛУРГ ”
Здружение на спортски риболовци „КРКУШКА ”
Здружение на спортски риболовци
„Професионал Тим”
Тениски клуб „БОРЕЦ”
Мото Клуб „МОТО ВЕЛЕС ”
Параглајдинг клуб „АКВИЛА”
Атлетски клуб „ИЗГРЕВ”
Атлетски клуб „ВЕЛЕС”
Боречки клуб „БОРЕЦ”
Боксерски клуб „Борец”
Пингпонгарски клуб „Борец Тим”
Пингпонгарски клуб „Патриот Галакси ”
Младински велосипедски клуб „Велес ”
Стрелашки клуб „ВЕЛЕС”
ЗСР „Клуб 28”
Сојуз на спортови
КМФ „Кеги Мобил”
Вкупно

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Женски фудбалски клуб „БОРЕЦ"
Фудбалски клуб „ПРЕВАЛЕЦ"
Фудбалски клуб „ИЛИНДЕН БС"
Фудбалски клуб „МЛАДОСТ"
Фудбалски клуб „ИНТЕРНАЦИОНАЛ"
Фудбалски клуб „ФОРЦА НОВА"
ФК „ТОПОЛКА“
Фудбалски клуб „Гемиџии"
ГОК „Борец“

МКД
110.000
100.000
100.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
180.000
100.000
80.000
180.000
30.000
30.000
50.000
48.000
21.000
32.300
28.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000
15.000
45.000
33.000
5.000
10.000
10.000
45.000
23.000
10.000
10.000
50.000
55.000
10.000
45.000
30.000

Бр.8 стр. 513

Трансфер на средства
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во ОФС - Велес
Сметка на клубот
Трансфер во ОФС - Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
Сметка на клубот
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
Сметка на клубот
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на сојузот
ЈП Парк-спорт и паркинзи од Велес
1.683.300,00
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Бр.8 стр. 514

- Поддршка на младински екипи – надоместок за користење на спортски објекти

Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8

Име на спортската организација Младински
и кадетски екипи
ЖОК „Борец”
ГОК „Борец“
Карате клуб ГЛАДИЈАТОР
Ракометен клуб „ВЕЛЕС 2009“
Женски одбојкарски клуб „Виола“
Кошаркарски клуб „БОРЕЦ БАСКЕТ“
Ракометен клуб Бисинов-Вардар
Тениски клуб Борец

МКД

Трансфер на средства

20.000
25.000
10.000
12.000
12.000
25.000
12.000
20.000

9
10

МВК Велес
Кајакарски кану клуб „ВИЛА ЗОРА“

20.000
20.000

Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
ЈП Парк-спорт и паркинзи од
Велес
Сметка на клубот
Сметка на клубот

11
12
13

Кајакарски кану клуб „БАБУНА“
Кајакарски кану клуб „ВАРДАР“
Кајакарски кану клуб „ГЕМИЏИИ“

20.000
20.000
20.000

Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот

14
15
16
17

20.000
20.000
15.000
10.000

Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот

18

Стрелачки клуб „Велес“
Кајакарски кану клуб „АРКА БОРЕЦ“
Здружение на спортски риболовци „БАБУНА“
Здружение на спортски риболовци
„Професионал Тим“
Боречки клуб „Борец“

12.500

19

Фудбалски клуб Борец Јуниор

10.000

ЈП Парк-спорт и паркинзи од
Велес
ЈП Парк-спорт и паркинзи од
Велес
323.500,00

Вкупно

2.Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2495/13
21.06.2021 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Број 138
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за
разрешување и именување претставник на
Општина Велес за член на училишен
одбор во ООУ „Блаже Конески“ Велес

Бр.8 стр. 515

-Љубенчо Ристов

3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2495/14
21.06.2021 год.
Велес


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

Се објавува Решението за разрешување
и именување претставник на Општина Велес за
член на училишен одбор во ООУ „Блаже Конески“
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 17.06.2021 година.
Број 08-2520/13
22.06.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 106, став 2 од Законот
за основното образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и
229/20) 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 17.06.2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување претставник
на Општина Велес
за член на Училишен одбор во ООУ „Блаже
Конески“ Велес

1 . Љ у б е н ч о Р и с т о в п р ет с т а в н и к н а
Општина Велес, се разрешува од должност член
на Училишен одбор во ООУ „Блаже Конески“
Велес.
2.За член на Училишен одбор во ООУ
„Блаже Конески“ Велес, претставник на Општина
Велес, се именува:
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Бр.8 стр. 516

Страница

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за проширување на
средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021година

498

З А К Л У Ч О К за објавување Oдлука за проширување на
средствата на Буџетот на Општина Велес за 2021година

127

З А К Л У Ч О К за објавување Статутарна одлука за
пристапување кон изменување на Статутот на Општина
Велес

500

СТАТУТАРНА ОДЛУКА за пристапување кон изменување на
Статутот на Општината Велес

128

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за дополнување на
Одлуката за
утврдување на пазарната вредност на
градежното земјиште на подрачјето на Општина Велес

503

О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за утврдување на
пазарната вредност на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Велес

129

З А К Л У Ч О Кза објавување Одлука за дополнување на
Одлуката за утврдување на пазарната вредност на
земјоделско земјиште, шуми, пасишта, ливади на
територијата на Општина Велес

508

О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за утврдување на
пазарната вредност на земјоделско земјиште, шуми,
пасишта, ливади на територијата на Општина Велес

130

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за основање на Центарот за развој
на Вардарски плански регион

509

ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за
основање на Центар за развој на Вардарски плански регион

131

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучок за усвојување на
Извештај за финансиските резултати за период од 01.01.2021
година до 31.03.2021година на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“
Велес
З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за финансиските
резултати за период од 01.01.2021 до 31.03.2021 година на ЈП
„Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес

509
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З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на измена на Годишен план за вработување на Општина
Велес за 2021 година

509

Р Е Ш Е Н И Е давање согласност на Измена на Годишен план
за вработување на Општина Велес за 2021 година

133

Р Е Ш Е Н И Е давање согласност на Измена на Годишен план
за вработување на Општина Велес за 2021 година

509

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на ССОУ „Коле Неделковски“
Велес

134

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишен план за вработување на СОУ Гимназија „Кочо
Рацин“ –Велес за 2022 година

510

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“
Велес

135

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишен план за вработување на ООУ „Васил Главинов“
–Велес за 2022 година

511

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на ООУ „Васил Главинов“ Велес

136

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Годишен план за вработување на ООУ „Блаже
Коневски“–Велес за 2022 година

511

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишен план за
вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес
137

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за распределба на
финансиските средства за поддршка на квалитетен спорт во
Општина Велес за 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е за распределба на финансиски средства за
поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2021
година

512
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