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Бр. 160
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавувањеOдлука за верификација на
мандат на член на Советот на Општина
Велес

Се објавува Одлуката за верификација на
мандат на член на Советот на Општина Велес,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на23.06.2020 година.
Број 08-2302/1
23.06.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Aце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Р.М“ бр.5/02) член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на
Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10,
15/14,15/18 и 06/19), а согласно член 6 од
Деловникот на Советот на Општина Велес („Сл.
гласник на Општина Велес" бр. 12/07, 03/09 и
18/10)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.06.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за верификација на мандат на член на
Советот на Општина Велес
Член 1

Се верифицира мандатот на членот на
Советот на Општина Велес:
-
Ахмед Аљуш.
Член 2

Мандатот на членот на Општина Велес
се смета од 23.06.2020 година.
Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2302/1
23.06.2020 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.
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Број 161
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за определување
опфат на постојните улициво населено
место Отовица

Се објавува Одлуката за определување
опфат на постојните улици во населено место
Отовица, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 23.06.2020
година.
Број 08-2302/2
23.06.2020 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа начлен 36, став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02),а во согласност со Правилникот за
содржината, постапк ата на водење на
електронска евиденција на имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни
објекти, броеви за нумерирање на објектите и за
содржината, постапката и начинот на водење на
електронскиот регистар („Сл.весник на РМ“
бр.152/07), Одлуката за именување на улици во
населено место Отов ица („Сл.гласник на
Општина Титов Велес“ бр. 2/95) 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 на23.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за определување опфат на постојните улици
во населено место Отовица
Член 1

Бр.9 стр. 712


Со оваа Одлука се врши определување
опфат на постојните улици во населено место
Отовица и евидентирање со куќни броеви:
1. Постојната улица „Гоце Делчев“ која
започнува од спојот со патниот правец ВелесЕзеро и продолжува по постојната траса, притоа
ги опфаќа краците од десна страна минува низ
средината на Отовица и продолжува спрема
с.Сујаклари, ги опфаќа куќните броеви непарни
од 1 до 169 и парни од 2 до 350.
2 . П о с т о ј н а т а у л и ц а „ К о ч о Ра ц и н “
останува непроменета во трасата односно
започнува од пресекот со ул.„Гоце Делчев“ преку
мостот на Отовичк а рек а и оди до крај, и ги
опфакакуќните броеви непарни од 1-35 и парни
од 2-70.
3. Постојната улица „Благој Ѓорев“ која
започнува од пресекот со ул. „Васил Главинов“
кај КП бр.1100/1 се движи по постојната траса ги
зафаќа кракот од лева страна и завршува на
спојот со ул.„Кочо Рацин “ кај КП бр.802/1 и ги
опфаќа к уќните броеви непарни од 1- 65 и
парните од 2- 52.
4.Постојната улица “Васил Главинов“
којапочнува од спојот со „Васил Главинов“ кај КП
траса
бр.722 оди по постојната


 во полукруг и
завршува со спојот на ул.„Гоце Делчев“ и ги
опфаќа куќните броеви непарни од 1 – 89 и парни
од 2 – 74.
5 . П о с т о ј н ат а ул и ц а „ И л и н д е н с к а “
останува непроменета во трасата односно
започнува од пресекот со ул.„Гоце Делчев“ кај КП
бр.1023 и завршува слепо, и ги опфаќакуќните
броеви непарни од 1-15 и парни од 2-20.
Член 2
Со дефинирањето на опфатот на горе
наведените улици и утвдување на куќните броеви
парни и непарни, ќе се овозможи правилно
воде њ ето н а по с та п к ата пр и и зда ва њ е н а
потврдите за куќни броеви, како и при уписот на
објектот со куќен број во книгата на недвижности
во постапка при легализацијата.
Член 3
Евидетирањето на горенаведените куќни
броеви општината води елек тронск ата
евиденција.
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Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2300/4
23.06.2020год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.
Бр. 162
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весникна 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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за давање согласност
за изработка на мурал на јавен простор
Се објавува Одлук атаза давање
согласност за изработк а на мурал на јавен
простор, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 23.06.2020
година.
Број 08-2302/3
23.06.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09,18/10,15/14, 15/18 и 6/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.06.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за изработка на
мурал на јавен простор

Бр.9 стр. 713

Член 1
Советот на Општина Велес дава
с огласност да се изработи м урал на јавен
простор-бетонски ѕид на влез во Велес, кој се
наоѓа на левата страна на влезот во Велес под
Спомен – костурницата.






Член 2

Изработк ата на м урал от на јавниот
простор-бетонски ѕид на влез ќе се изработува од
Здружението за култура и уметност Факултет за
работи што не се учат – ФРУ (Битола/Скопје),
согласно нивниот одобрен проект од
Министерството за култура, а без надоместок
спрема Општина Велес.
Член 3
С е з а д ол ж у ва Гр а д о н ач а л н и к от н а
Општина Велес да ск лучи меморандум за
соработка во кој ќе се дефинираат рокови за
изведување, мотивот на муралот и уредат прават
и обврските на страните потиснички на
меморандумот.
С е з а д ол ж у ва Гр а д о н ач а л н и к от д а
формира Стручна к омисија с о членови од
ликовните уметници во градот, да дадат стручно
мислење за содржината на муралот.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен гласник



на Општина Велес“.
Број 25-2300/5
23.06.2020год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.
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Бр.9 стр. 714

Бр.163
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Декларација за прогласување
на денот недела и деновите на државни и
други празници за неработни денови
Се објавува Декларација за прогласување на денот недела и деновите на државни и
други празници за неработни денови, 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 23.06.2020 година.
Број 08-2302/4
23.06.2020 година 
Велес 
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на23.06.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Декларација за
прогласување на денот недела и
деновите на државни и други празници за
неработни денови
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Декларацијата за прогласување на денот недела
и деновите на државни и други празници за
неработни денови.
2.Оваа Заклучок влегува во сила
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Сл.гласник на Општина Велес“




Број 25-2300/6
23.06.2020 година
Велес
Претседател
на Совет на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), Градоначалникот на Општина Велес,
ин ицир а до С о ветот н а Опш т ин а В еле с
започнување на постапка за донесување на
ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕНОТ НЕДЕЛА И
ДЕНОВИТЕ НА
ДРЖАВНИ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ ЗА
НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ
1.Советот на Општина Велес, на предлог на
градоначалникот на Општина Велес, поаѓајќи од
нашата традиција, специфичност менталитет,
како и од семејните вредности, културните и
верските потреби на граѓанките и граѓаните,
покренува иницијатива за прогласување на денот
н ед ел а и н а д е н о в и те н а д р ж а в н и и д ру г и
празници за неработни денови, во трговијата на
големо и во трговијата на мало.
2.Со прогласување на денот недела и на
деновите на државни и други празници за
неработни денови, особено ќе се постигнат
следните цели:
Сите вработени во трговијата на
големо и мало во денот недела ќе може да се
посветат себе си, на своето здравје, на своето
семејство и на своите роднини и пријатели, со
што ќе се зајакнат семејните, роднинските и
пријателските врски, бидејќи користењето
слободен ден во текот на неделата создава
големи проблеми, почнувајќи од грижата за
малите деца, бидејќи во недела не работат
детските градинки, па се до не можност еден ден
во неделата целото семејство да се собере.
Работниците во трговијата, од кои
најголем број се жени, често работат во тешки
услови, со ниски плати, па прогласувањето на
недела за неработен ден би било голем чекор
напред во попдобрување на нивниот статус,
затоа што и тие имаат неприкосновено право да
бидат во недела и за време на празници да бидат
со своите семејства, а младите ќе добијат повеќе
слободно време што може да им помогне за
засновање на семејство.




-
Работничките
и работниците
ќе
бидат позадоволни и помотивирани да дадат
подобри резултати во работењето на нивните
работни места.
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3.Со менување на навиките, никој нема
ништо да изгуби, туку спротивно сите ќе добијат,
ќе создадеме услови да се намали отуѓеноста,
семејството ќе биде во центарот на вниманието,
ќе придонесеме семејството да се собере, а тоа
за голем број вработени ќе значи поубав и
поинаков живот.
4.Исклучок од неработењето во недела и за
време на државни и други празници би биле:
аптеките, пазарите, бензинските станици,
продавниците за цвеќе, сувенири, весници,
погребална опрема, шандови од кои се продава
за време на културни, спортски и слични настани,
саеми, кина, внатрешни продавници во автобуски
и железнички станици и аеродроми.
1. Иницијативата ќе биде доставена до
Заедницата на единиците на локалната
самоуправа за добивање поширок а
поддршка од останатите општини и од
Град Скопје.
2. Иницијативата за уредување на оваа
материја со измена и дополнување на
Законот за трговија („Сл. весник на РСМ”
бр.16/04….120/18) која ќе биде доставена
до Собрание на Републик а Северна
Македонија.
3. Се овластува градоначалникот да ги
преземе сите активности за остварување
на определбите од Декларацијата.
4. Д е к л а р а ц и ј ата с та п у ва во с и л а с о
објавување во „Слу ж бен гласник на
Општина Велес“.
Број 25-2300/6
23.06.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.

Бр.9 стр. 715

Бр.164
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, 15/18и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокза донесување на
Измени на Годишниот план за вработување
на Општина Велес
Се објавува Заклучокот за донесување на
Измени на Годишниот план за вработување на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 23.06.2020
година.
Број 08-2302/5
23.06.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на23.06.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување измени на Годишниот план
за вработување на Општина Велес за 2020
година
1.Советот на Општина Велес ги донесе
измените на Годишниот план за вработување
на Општина Велес за 2020 година.
2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
„Сл.гласник на Општина Велес“







Број 25-2300/7
23.06.2020 година
Велес
Претседател
на Совет на Општина Велес
оциќ с.р.
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Број 165
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весника РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутотна
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокза донесување на
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активности
на Општина Велес во областа на спортот во
2020 година
Се објавува Заклучокот за донесување на
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активности на Општина Велес во
областа на спортот во 2020 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 23.06.2020 година.
Број 08-2302/6
23.06.2020 година
Велес 
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врзоснованачлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласникна Општи на
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на23.06.2020 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на спортот во
2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на спортот во 2020 година.

Бр.9 стр. 727

2.Оваа Заклучок влегува во сила со
донесувањето, а ќе се објавјави во „Сл.гласник на
Општина Велес“.

Број 25-2300/8
23.06.2020 година
Велес

Претседател
на Совет на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и
член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ” бр. 5/02) член 22a од Законот за спортот („Сл. весник на РМ“
бр.29/02...106/16) и член 45, став 13 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
од р ж а н а н а 2 3 . 0 6 . 2 0 2 0 год и н а ј а д о н е с е
следната
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на
спортот во 2020 година

1.Со Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на спортот во 2020
година, („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.20/19
и 05/20) се врши изменување и дополнување
каде:
·
Во глава II ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ
СОЈУЗИ

Во ставката со реден број 1 „Поддршка
на СУС“, во колона „Предвидени средства –
О п ш т и н а В ел е с “ и з н о с от „ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 “ с е
заменува со „50.000,00“ и во колоната „Вкупно“
износот „300.000,00“ се заменува со „50.000,00“.

Во ставка ВКУПНО II ПОДДРШКА НА
СПОРТСКИ СОЈУЗИ во колона „Предвидени
средства – Општина Велес“ износот „600.000,00“
се заменува со „350.000,00“ и во колона „Вкупно“
износот „600.000,00“ се заменува со износот
„350.000,00“.
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·
Во глава III ПОДДРШКА НА СПОРТОТ
ВО ГРАДОТ
Во ставката со реден број 1 „Поддршка
на квалитетен спорт – надоместок за
користење на спортски објекти“, во колона
„Предвидени средства – Општина Велес“ износот
„1.500.000,00“ се заменува со „1.750.000,00“ и во
колоната „Вкупно“ износот „1.500.000,00“ се
заменува со „1.750.000,00“.
Понатаму, во ставка со реден број 5.
текстот „МРК „Борец 1950“ Велес“ , се брише и се
заменува со следниот текст „ГРК Борец “ АД
Велес.
Во ставка ВКУПНОIII ПОДДРШКА НА
СПОРТОТ ВО ГРАДОТ во колона „Предвидени
средства Општина Велес“ износот „2.550.000,00“
се заменува со износот „2.800.000,00“ и во колона
„Вкупно“ износот „2.550.000,00“ се заменува со
износот „2.800.000,00“.

2.Оваа Програма влегува во сила со
донесувањето, а ќе се објави во „Слу ж бен
гласник на Општина Велес“.







Број 25-2300/8
23.06.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.
Бр.166
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокза донесување на
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување
наградежно земјиште на просторот на
Општина Велес
за 2020 година

Бр.9 стр. 728

Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2020 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на23.06.2020 година.
Број 08-2302/7
23.06.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врзоснованачлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весникна
РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 одСтатутот 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 на23.06.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за уредување

 наградежно

земјиште на
просторот на Општина Велес за 2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2020 година.
2.Оваа Заклучок влегува во сила со
донесувањето а ќе се објавјави во „Сл.гласник на
Општина Велес“.
Број 25-2300/9
23.06.2020 година
Велес
Претседател
на Совет на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
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д о к ум е н та ц и ј а н а ул и ц а во с ел о
Оризари, проект за кружен ток на
сообраќај на крстосница помеѓу улици
Вардарска, АСНОМ, Наум Наумовски
Борче и Алексо Демниевски и др.) се
брише и се заменува со текстот:
"Изработка на студии,
инвестиционо техничка
д о к ум е н та ц и ј а , п р о е к т и р а њ е н а
објекти од високо и ниско градба,
паркинзи, катни гаражи - на ГП 32.38
о д Д У П з а д е л У Б 3 2 в о У Е I V,
сообраќајни студии и др.(проектна
документација за тротоар на
ул.Академик Пенчо Давчев, потпорен
ѕ и д н а ул . Бл а го ј Ѓ о р е в б р о ј 1 2 5 ,
п р о е к т з а п а р к и н г п р о с то р н а 11
Октомври, проект за атмосверски
канал позади управна зграда на ЈКП
Дервен, сообраќно уредување на
п л о ш та д К о ј н и к с о гл а с н о СУ М П ,
проект за фекална канализација на
ул.Сараевска Горно Оризари, проект
за атмосверск а к анализација над
локација за фудбалско игралиште,
проект за осветлување на
скулптурите, проекти за успорување
на брзината на с ообраќајот пред
училиштата во Оризари, Коле
Неделковски, Сливник, проект за
пешачки мост од Младински до
С п о ртс к а с а л а , п р о е к т и р а њ е н а
хидрантски мрежи, проектна
д о к ум е н та ц и ј а н а ул и ц а во с ел о
Оризари, проект за кружен ток на
сообраќај на крстосница помеѓу улици
Вардарска, АСНОМ, Наум Наумовски
Борче и Алексо Демниевски и др."

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ” бр.5/02), член 95, став 1 од Законот за
градежно земјиште („Сл. весник на РМ” бр. 15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), а
согласно Правилник за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
у т в рд у ва њ е н а в и с и н ата н а т р о ш о ц и те з а
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Сл. весник на РМ” бр. 193/16 и
72/2018 ), 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), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.06.2020 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на Општина
Велес за 2020 година
1 . В о П р о г р а м ат а з а у р ед у в а њ е н а
градежното земјиште на просторот на Општина
Велес за 2020 година („Службен гласник на
Општина Велес” бр.20/19, 1/20, 7/20 и 8/20) се
вршат следните изменувања и дополнувања:


-

-

во табелата Расходи,
Вкупниот износ од 153.612.000,00
денариостанува непроменет
подпрограма ФАО –Уредување на
градежно земјиште (капитални
трошоци износот 5.870.000,00 ден.
останува непроменет;
точк а 1 – Изр аботк а н а ст удии,
инвестиционо техничка
д о к ум е н та ц и ј а , п р о е к т и р а њ е н а
објекти од високо и ниско градба,
паркинзи, катни гаражи, сообраќајни
студии и др.(проектна документација
за тротоар на ул.Ак адемик Пенчо
Давчев, потпорен ѕид на ул.Благој
Ѓорев број 125, проект за паркинг
простор на 11 Октомври, проект за
атмосверски канал позади управна
зграда на ЈКП Дервен, сообраќно
уредување на плоштад Којник
согласно СУМП, проект за фекална
канализација на ул.Сараевска Горно
Оризари, проект за атмомосверска
канализација над локација за
фудбалско игралиште, проект за
осветлување на скулптурите, проекти
за успорување на брзината на
сообраќајот пред училишта Оризари,
Коле Неделковски, Сливник , проект за
пешачки мост од Младински до
С п о рт с к а с а л а , п р о е к т и р а њ е н а
хидрантски мрежи, проектна

Бр.9 стр. 729

-

-

-

програма Ј– Комунални дејности
износот141.242.000,00 ден останува
непроменет;
подпрограма ЈИ0 –Изградба на
системи за одведување и
пречист ување на отпадни води
износот 8.030.000,00 ден. се брише и
се заменува со 7.030.000,00 денари;
т о ч к а 4 – И з г р а д ба н а ф е к а л н а
канализација за прибирање и
одведување на фек ални отпадни
води од комплекс ВЕЛ СИТИ износот
4.500.000,00 се брише и се заменува
со износот 3.500.000,00 ден.
подпрограма Ј80 – Други
комунални услуги износот
1.800.000,00 останува непроменет.;
точка 2 –Рушење на стари објекти
склони на паѓање се дополнува со
текстот "и на објект на КП 1871/0 АТД".
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подпрограма ЈЛ0 – Други
комунални услуги износот
41.260.000,00 се брише и се заменува
со 42.260.000,00 денари
после точка 3 се додава нова точка 4
која гласи –Уредување на прва плажа
на Езеро Младост во износ од
1.000.000,00 денари.
подпрограма ЈЕ0 – Изградба на
п р ос то р за п а р к и р а њ е и з н о с от
4.000.000,00 останува непроменет
точка 1- Изградба на паркинг простор
во Општина Велес (Љу бљанск а,
Раштани наспроти градски гробишта,
на 11 Октомври наспроти БРАКО, во
централно градск о подрачје се
дополнува со текстот "непосредно до
Еко Камп на Езеро Младост, паркинг
п р о с т о р н а д Гл о р и у с , в р е м е н о
паркирање на КП 1871/0 - АТД, и др".

2.Оваа Програма влегува во сила со
донесувањето, а ќе се објави во „Слу ж бен
гласник на Општина Велес“. 
Број 25-2300/9
23.06.2020 год.
Велес

Бр.9 стр. 730

година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 23.06.2020 година.
Број 08-2302/8
23.06.2020 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10,15/14 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.06.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за
работата на Центарот за развој на Вардарски
плански регион за 2019 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за работата на Центарот за
развој на Вардарски плански регион за 2019
година.

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

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

Број 167
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокза усвојување на
Годишен извештај за работата на Центарот
за развој на Вардарски плански регион
за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на
Годишен извештај за работата на Центарот за
развој на Вардарски плански регион за 2019

Број 25-2300/10
23.06.2020 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р.
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Бр.9 стр. 731

Бр. 168
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весникна 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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокза усвојување
Годишен извештај за спроведување на
програмата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување
Го д и ш е н и з в е ш т а ј з а с п р о в е д у в а њ е н а
програмата на Центарот за развој на Вардарски
плански регион за 2019 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 23.06.2020 година.
Број 08-2302/9
23.06.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10,15/14 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.06.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за
спроведување на
програмата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион
за 2019 година

1.Советот на Општина Велес го усвои
Год и ш н и от и з в е ш т а ј з а с п р о в ед у в а њ е н а
програмата на Центарот за развој на Вардарски
плански регион за 2019 година.


2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2300/11
23.06.2020 година
Велес


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



Бр.169
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, 15/18и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлуката за утврдување
распоред на работното време на Локалната


 „Гоце Делчев“ Велес
библиотека
Се објавува Решението за давање
согласност на Одлуката за утврдување распоред
на работното време на Локалната библиотека
„Гоце Делчев“ Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
23.06.2020 година.
Број 08-2302/10
23.06.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 27, став 2 од Законот
за бибилотеките („Службен весник на Република
Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15,
152/15 и 39/16) и член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) 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 23.06.2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување распоред
на работното време на Локалната
библиотека „Гоце Делчев“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката заутврдување распоред на работното
време на Локалната библиотека „Гоце Делчев“
Велес од 01.07.2020 до 31.12.2020год. со бр. 0293 од 18.03.2020година, донесено од Управниот
одбор на седницата одржана на 18.06.2020
година.
2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2300/12
23.06.2020 год.
Велес


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

Бр.9 стр. 732

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 средно
образование („Сл.весник на РСМ “бр.44/95
......64/18), 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 („Сл.гласник на
Општина Велес" бр. 12/06,13/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.06.2020 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на измените на
Годишниот план за вработување
за 2020 година на ССОУ „Коле Неделковски“
Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на

 на Годишниот

измените
план за вработување за
2020година на средното стручно општинско
училиште „Коле Неделковски“ Велес со бр. 04369/2 од 19.06.2020 година.

Број 170
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 одСтатутотна
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решениеза давање
согласност на измените
наГодишниот план за вработување за 2020
година на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес


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 25-2300/13
23.06.2020год.
Велес


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

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 измените наГодишниот план за
вработување за 2020 година на ССОУ „Коле
Неделковски“ Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
23.06.2020 година.
Број 08-2302/11
23.06.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Број 171
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Бр.9 стр. 733

висина од 1.750.000,00 денари и реден број 2 –
Поддршка на младински екипи – надоместок за
к о р и с т е њ е н а с п о рт с к и о б ј е к т и з а ш т о с е
предвидени средства во висина од 350.000,00
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,

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решениеза распределба на
финансиски средства за поддршка на
квалитетен спорт во
Општина Велес за 2020 година

Се објавува Решението за распределба
н а ф и н а н с и с к и с р ед с т в а з а п од д р ш к а н а
квалитетен спорт во Општина Велес за 2020
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 23.06.2020 година.
Број 08-2302/12
23.06.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на
РМ“, бр, 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06,3/09, 18/10 и 15/14, 15/18, 6/19,20/19 и
5/20), а согласно Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на спортот во 2020
година („Сл гласник на Општина Велес“ бр.20/19
и 5/20),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 23.06.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за распределба на финансиски средства за
поддршка на квалитетен спорт во Општина
Велес за 2020 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 2020
година, глава III – Поддршк а на спортот во
градот,реден број 1 –Поддршка на квалитетен
спорт – надоместок за користење на спортски
објекти, за што се предвидени средства во
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Име на спортската организација
Сениорски екипи
ГРК „БОРЕЦ"
Женски фудбалски клуб „БОРЕЦ"
Клуб за гимнастички спортови „ПАРТИЗАН“
Фудбалски клуб „ПРЕВАЛЕЦ"
Фудбалски клуб „МЛАДОСТ"
Фудбалски клуб „ИНТЕРНАЦИОНАЛ"
Фудбалски клуб „ИЛИНДЕН БС"
Фудбалски клуб „БОРЕЦ 1919"
Фудбалски клуб „ГОРСКИ"
Фудбалски клуб „ФОРЦА НОВА"
ФК „ТОПОЛКА“
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"
Здружение на спортски риболовци „БАБУНА"
Спортско риболовно друштво „МЕТАЛУРГ"
Атлетски клуб „ИЗГРЕВ"
Младински велосипедски клуб „ВЕЛЕС"
Здружение на спортски риболовци „КРКУШКА"
Тениски клуб „БОРЕЦ"
Карате клуб „БУДО“
Стрелачки клуб „ВЕЛЕС"
Кик Бокс клуб „БУДО"
Мото клуб „МОТО ВЕЛЕС"
Параглајдинг клуб „АКВИЛА"
Атлетски клуб „ВЕЛЕС"
Боречки клуб „БОРЕЦ“
Кошаркарски клуб„БОРЕЦ БАСКЕТ"

33
34
35

Пингпонгарски Клуб „Борец Тим“
Пингпонгарски Клуб „Патриот Галакси“
Карате клуб „Гемиџии“

36
37

Клуб за бразилско Џиу Џицу „Будо“
Здружение на спортски риболовци „Професионал
Тим"
Сојуз на Спортови
ГОК „Борец“

38
39
40

Боксерски клуб „Борец“
Вкупно

175.000
100.000
48.000
105.000
18.000
18.000
105.000
118.000
18.000
18.000
18.000
18.000
48.000
53.000
18.000
23.000
28.000
13.000
23.000
13.000
18.000
58.000
23.000
48.000
13.000
58.000
13.000
33.000
10.000
18.000
53.000
106.000
40.000
40.000
10.000
10.000
13.000

Бр.9 стр. 734

Трансфер на средства во
Спортска сала
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Сметка на клубот
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во ОФС - Велес
Сметка на клубот
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во ОФС - Велес
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Сметка на клубот
Трансфер во ООУ„Васил Главинов“
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
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ССОУ„Коле Неделковски“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ООУ„Васил Главинов“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ССОУ„Јовче Тесличков“

10.000 Сметка на клубот
18.000 Сметка на клубот
39.000
93.000
25.000
23.000
1.750.000

Сметка на здружението
Трансфер во ООУ „Блаже Конески“
Трансфер во ООУ„Васил Главинов“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
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Бр.9 стр. 735

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

Ред.
број
1

Име на спортската организација
Младински и кадетски екипи
ЖОК „БОРЕЦ"

2

ГОК „БОРЕЦ"

3

ГРК „БОРЕЦ"

4

Ракометен клуб „ВЕЛЕС 2009"

5

Женски Одбојкарски клуб „Виола“"

6

Кошаркарски клуб „БОРЕЦ БАСКЕТ"

7

Ракометен клуб „Бисинов-Вардар“

8

Тениски Клуб „Борец“

9

МВК Велес

10

Кајакарски кану клуб „ВИЛА ЗОРА"

11

Кајакарски кану клуб „БАБУНА"

12

Кајакарски кану клуб „ВАРДАР"

13

Кајакарски кану клуб „ГЕМИЏИИ"

14

Стрелачки клуб „Велес“

15

Кајакарски кану клуб „Арка Борец“

16

Здружение на спортски риболовци „Кркушка“

17

Здружение на спортски риболовци „БАБУНА"

18
19

Здружение на спортски риболовци
„Професионал тим"
Боречки клуб „Борец“

20

Фудбалски клуб „Борец Јуниор“
Вкупно

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 25-2300/14
23.06.2020год.
Велес,



30.000
Трансфер во ООУ „Блаже Конески“
10.000
ТрансфервоООУ„Блаже Конески“
20.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
20.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
20.000
Трансфер во ООУ „Блаже Конески“
20.000
Трансфер во ССОУ „Кол е Неделковски“
20.000
Трансфер во ООУ „Блаже Конески“
20.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
20.000
На сметка на клубот
20.000
На сметка на клубот
20.000
На сметка на клубот
20.000
На сметка на клубот
20.000
На сметка на клубот
20.000
На сметка на клубот
10.000
На сметка на клубот
10.000
На сметка на клубот
15.000
На сметка на клубот
10.000
На сметка на клубот
10.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
15.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
350.000



Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р.
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Број 172
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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Бр.9 стр. 736


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

Број 25-2300/15
23.06.2020 година
Велес


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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за разгледување
на Информација за претходно водената
планска и тендерска постапка
за објект Градски пазар

Се објавува Заклучокот за разгледување
на Информација за претходно водената планска
и тендерска постапка за објект Градски пазар,
што Советот на Општина Велес годонесе на
седницата одржана на 23.06.2020 година.
Број 08-2302/13
23.06.2020 година
Велес 


Градоначалник
а 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, 03/09,18/10,15/14 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 23.06.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за разгледување на Информација за
претходно водената планска
и тендерска постапка за објект Градски пазар

1.Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за претходно водената планска и
тендерска постапка за објект Градски пазар
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З А К Л У Ч О К за објавувањеOдлука за верификација на
мандат на член на Советот на Општина Велес

711

О Д Л У К А за верификација на мандат на член на Советот на
Општина Велес

161

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за определување опфат
на постојните улициво населено место Отовица

712

О Д Л У К А за определување опфат на постојните улици во
населено место Отовица

162

З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за давање согласност за
изработка на мурал на јавен простор

713

О Д Л У К А за давање согласност за изработка на мурал на
јавен простор

163

З А К Л У Ч О К за објавување Декларација за прогласување на
денот недела и деновите на државни и други празници за
неработни денови

714

ЗАКЛУЧОК за донесување Декларација за прогласување на
денот недела и деновите на државни и други празници за
неработни денови

164

З А К Л У Ч О Кза објавување Заклучокза донесување на
Измени на Годишниот план за вработување на Општина
Велес

715

ЗАКЛУЧОК за донесување измени на Годишниот план за
вработување на Општина Велес за 2020 година

165

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучокза донесување на
Програма за изменување и дополнување на Програмата за
активности на Општина Велес во областа на спортот во 2020
година

727

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на спортот во 2020 година

166

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучокза донесување на
Програма за изменување и дополнување на Програмата за
уредување наградежно земјиште на просторот на Општина
Велес за 2020 година

728
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ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за уредување наградежно
земјиште на просторот на Општина Велес за 2020 година

167

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучокза усвојување на
Годишен извештај за работата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2019 година

730

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работата
на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2019
година

168

З А К Л У Ч О К за објавување Заклучокза усвојување
Годишен извештај за спроведување на програмата на
Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2019
година

731

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за
спроведување на програмата на Центарот за развој на
Вардарски плански регион за 2019 година

169

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Одлуката за утврдување распоред на работното време
на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес

731

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за
утврдување распоред на работното време на Локалната
библиотека „Гоце Делчев“ Велес

170

З А К Л У Ч О К за објавување Решениеза давање согласност
на измените наГодишниот план за вработување за 2020
година на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес

732

Р Е
Ш Е Н И Е за давање согласност на измените
наГодишниот план за вработување за 2020 година на ССОУ
„Коле Неделковски“ Велес

171

З А К Л У Ч О К за објавување Решениеза распределба на
финансиски средства за поддршка на квалитетен спорт во
Општина Велес за 2020 година
Р Е Ш Е Н И Е за распределба на финансиски средства за
поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2020
година

733
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за разгледување на
Информација за претходно водената планска и тендерска
постапка за објект Градски пазар
З А К Л У Ч О К за разгледување на Информација за претходно
водената планска и тендерска постапка за објект Градски
пазар

736

Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,
Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
Smetka na buxetski korisnik: 711014100963010
Prihodna {ifra i programa 725939 - 00

