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РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА  ВЕЛЕС 

 
 

 Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 67/07 и 156/09 и 
47/11),член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 
РМ” бр.5/02) и член 45 став 1 од Статутот  на Општина Велес (“Сл.гласник на 
Општина Велес” бр.12/06,3/09 и 18/10), 
           Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден ___.03. 2020 
година го усвои, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2019 ГОДИНА 

Февруари 2020 
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1.Вовед 
 

Општина Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија на 
површина од 464,5 километра квадратни со 28 населени места и градот Велес , со 
14 урбани и 19 месни заедници. 

На територијата на Општина Велес живеат 55.108 илјади жители во 16.959 
домаќинства со 20.717 станови (сите видови живеалишта).Од вкупниот број  на 
жители 27.632 се мажи а 27.476 се жени. 

Од вкупниот број на жители 46.767 се изјаснети како Македонци или 84,86 %, 
2.406 се изјаснети како Бошњаци, 2.299 се изјаснети како Албанци, 1.724 се 
изјаснети како Турци итн. 

Според школската подготовка структурата на целокупното население е 
следната и тоа со ССС има 20.491, со ВШС 1.553 , со ВСС 2.770 , со Магистратура 
40 и со Докторат 7 лица. 

 
.(Агенција за вработување на Р.Македонија) 
П Р Е Г Л Е Д на невработени лица со состојба на 31.12.2019 година 
 
 

Полова структура на  лица кои барат работа 

Центар Маж Жена Вкупно 

Велес 1946 1888 3834 

 
 
 
 
На територијата на општина Велес, согласно податоците од Државен завод за 

статистика со 31.12.2019 година, има вкупно 3834 невработени лица со следната 
структура по образование и полова структура: 

 
 
 

Ред. od 15-
19 
год. 

od 
20-24 
год. 

od 
25-29 
год. 

od 30-
34год. 

od 
35-
39 
год. 

od 
40-44 
год. 

od 
45-
49 
god.  

od 
50-54 
год. 

od 
55-
59 
год.  

60 год. 
И 
повеќе 

Вкупно 

сосотојба 
31.12.2019 

78 253 350 354 347 331 363 411 746 601 3834 
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Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години,  
 
 

 
Велес 

состојба 31 декември  2018 

Вкупно Микро Мали Средни Големи 

1793 1279 486 20 8 

 
 
 
На територијата на општината постојат 1.793 активни  деловни субјекти во  во 

2018 година распоредени по  следниве индустриски гранки, производни и услужни 
дејности : 
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Активни деловни субјекти по сектори на дејност според 
НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември 

2018 

Земјоделство, шумарство и рибарство 94 

Рударство и вадење на камен 10 

Преработувачка индустрија 223 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација .. 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпад; санација на околината 8 

Градежништво 89 

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 609 

Транспорт и складирање 158 

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 99 

Информации и комуникации 27 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 7 

Дејности во врска со недвижен имот 8 

Стручни, научни и технички дејности 177 

Административни и помошни услужни дејности 30 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 4 

Образование 30 

Дејности на здравствена и социјална заштита 86 

Уметност, забава и рекреација 35 

Други услужни дејности 99 

Вкупно 1793 
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Извор: Државен завод за статистика (2018) 
 

 
  Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација  Општина Велес 
ги презеде основачките права на 8  основни, 4 средни и едно музичко училиште, 
народен музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната 
противпожарна единица како установи основани од општината кој се јавуваат како 
буџетски корисници. 
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Од 01.09.2007 година Општина Велес  премина во втората фаза на 
децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните 
установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица. 

Во текот на 2008 на 74 седница одржана на ден 24.10. превземени се 
оснивачките права на ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ но средствата за 
финансирање на домот сеуште не се трансферираат преку општина Велес. 

Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се 
надлежност на централната власт на Република Македонија. 

 
2. Годишна  сметка 
 
 

За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно 
законот за децентрализацијата,  Советот на Општина Велес за тековната 2019 
година донесе буџет во транспаретна постапка во две фази како нацрт и предлог во 
износ од 985.919.180 денари по  програми согласно буџетско-трезорското работење   
со следната структура на приходи и расходи:                
  

        
Планирани приходи                  Табела 1            
                         во ден 
 
Планирани приходи  по  
видови 

 
2018 год. 

 

 
2019 год. 

 

сооднос 
2019/2018 

% 
 
Даночни приходи 

 
219.092.155 

 
152.467.000 69.59 

Неданочни приходи 
 

 
97.583.769 

 
88.906.800 

 
91.10 

Капитални приходи 
 

 
70.838.160 

 
32.391.195 

 
45,72 

Трансфери 
 

 
105.827.435 

 
176.019.933 

 
166,30 

Блок дотации  
 

 
433.239.709 

 
493.672.657 

 
113,94 

Донации 
 

 
37.549.274 

 
42.461.595 

 
113,10 

Кредити 
 

 
0 

 
0 

 
0 

Вкупно планирани  
приходи                   
 

 
964.130.502 

 
985.919.180 

        
      102,25 
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Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи 
во 2019 година  во однос на 2018 година бележат пораст од  2,25 %.  
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Порастот на вкупните приходи  се должи пред се на зголемувањето на 
планираните трансфери од 66,30% , зголемувањето на блок дотациите за  13,94%, 
како и зголемувањето на донациите за 13,10%.   
 

 
Планирани расходи                 
                     Табела 2 
               

     во денари 

Планирани  расходи по 
видови 

2018 год. 2019 
сооднос 

2019/2018 
% 

Плати,наемнини и 
Надоместоци 
 

 
392.078.688 

 
412.078.360 105,10 

Резерви и недефинирани  
Расходи 
 

 
1.450.000 

 
1.450.000 100,00 

 
Стоки и услуги 
 

 
353.452.790 

 
324.152.494 91,71 

 
Каматни плаќања 10.000 10.000

100,00 

 
Субвенции и Трансфери 
 

 
41.436.540 

 
  94.960.371 229,17 

 
Капитални расходи 
 

 
166.804.926 

 
144.370.397 86,50 

 
Социјални бенефиции 
 

 
600.000 

 
600.000 100,00 

Отплата на главница 
 8.297.558 8.297.558 100,00 

 
 Вкупно планирани расходи     
            

 
964.130.502 

 
985.919.180 102,25 
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 И кај вкупно планираните расходи  во 2019 година споредено со планираните 
расходи за 2018 година се забележува пораст од 2,25% што е ист со порастот на 
планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу 
планираните приходи и расходи.  

Кај дел од  планираните  расходи се бележи зголемување во однос на 
претходната година односно има зголемувањето кај  субвенции и трансфери кои во 
2019 год бележат пораст  за 129,17 % во однос  планираните расходи  во 2018  
година ,како и кај   планираните  расходи за плати и надоместоци каде има 
зголемување за 5,10% во 2019 година во однос на планираните расходи за 2018 
година.  

Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина 
Велес е реализирано  извршувањeто на буџетот како следува:  

                                    
Табела 3  

Вкупно реализирани приходи     во денари 

Вид на приход 2018 год 2019 
сооднос 

2019/2018 
 % 

 
Даночни приходи 
 

 
135.456.010 

 
129.042.790 95,26 

 
Неданочни приходи 
 

 
40.480.526 

 
39.396.087 97,32 

 
Капитални приходи 
 

 
23.290.867 

 
42.805.277 183,78 

 
Трансфери 
 

 
66.367.027 

 
68.434.125 99,42 

 
Блок дотации 
 

 
416.153.870 

 
455.365.604 109,42 

 
Донации 
 

 
19.492.803 

 
18.024.445 92,46 

 
Кредити 
 

 
0 

 
0 0 

 
Депозити 
 

 
2.465.256 

 
21.725.411 0 

 
Вкупно реализирани приходи 
 

 
703.706.359 

 
774.793.739 110,10 
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Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните 
приходи во општина Велес за 2019 година изнесуваат 774.793.739,00 денари и се 
зголемени   во однос на реализираните приходи во 2018 година за   10,10% 
Зголемувањето  на реализираните приходи во 2019 година во однос на остварените 
приходи во 2018   година е остварен како резултат на зголемувањето   на 
реализацијата на капиталните  приходи и блок дотациите. 

 
Табела 4 

Споредба  реализирани со планирани  приходи   во денари 
 

Планирани и реализирани  
приходи  по видови 

планирани 
2019 год. 

реализирани  
2019 год 

% на 
остварување 

 
Даночни приходи 
 

 
152.467.000 

 
129.042.790 84,63 

 
Неданочни приходи 
 

 
88.906.800 

 
39.396.087 44,31 

 
Капитални приходи 
 

 
32.391.195 

 
42.805.277 132,15 

 
Трансфери 
 

 
74.965.572 

 
68.434.125 91,28 

 
Блок дотации  
 

 
493.672.657 

 
455.365.604 92,24 

 
Донации 
 

 
42.461.595 

 
18.024.445 42,44 

 
Кредити 
 

 
0 

 
0 0 

 
Депозити 
 

 
101.054.361 

 

 
21.725.411 21.5 

 
Вкупно планирани и 
реализирани  приходи  

 
985.919.180 

 
774.793.739 78.58 
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Соодносот помеѓу планираните и реализираните приходи покажува 78,58% 
реализација во однос на планираното. 

 
 
 
                     
 
 
 
           

 Табела 5 
Вкупно реализирани расходи                       во денари
                  

 
Остварени  расходи по 
видови 

 
2018 год. 

 

 
2019 год. 

 

сооднос 
2019/2018 

% 
Плати,наемнини и 
надоместоци 

 
359.454.207 

 
381.958.468 

 
106,26 

Резерви и недефинирани 
расходи 

 
829.200 

 
852.829 

 
102,84 

Стоки и услуги  
213.275.737 

 
184.568.945 

 
86,54 

Субвенции и Трансфери 
 

 
27.045.655 

 
92.408.233 

 
341,67 

Капитални расходи 
 

 
65.015.854 

 
70.831.387 

 
108,94 

Социјални бенефиции 356.000 495.000 139,04 
Каматни плаќања 4.014 3.758 93,62 
Отплата на главница 8.297.558 8.297.558 100,00 
Вкупно остварени расходи     
             

 
674.278.225 

 
739.416.178 

 
109,66 
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Од погоре дадената табела 5 може да се забележи дека вкупно 

реализираните расходи во општина Велес за 2019 година изнесуваат 
739.416.178,00,денари , а истите споредени со реализираните расходи во 2018 год 
се зголемени за 9,66%. 

Позначителен пораст како во процентуално искажување така и во 
материјалност на вредностите бележат  субвенциите и трансферите,како и 
социјалните бенифиции и капиталните расходи. 

 
 
 
 

Табела 6 
Споредба  реализирани со планирани  расходи   во денари 

 
Планирани  и 
реализирани расходи 
по видови 

планирани 
2019 год. 

реализирани  
2019 год 

% на 
остварување 

 
Плати,наемнини и 
Надоместоци 
 

 
412.078.360 

 
381.958.468 

 
92,69 

 
Резерви и 
недефинирани 
Расходи 

 
1.450.000 

 
852.829 

 
58,81 

 
Стоки и услуги 
 

 
324.152.494 

 
184.568.945 

 
56,93 

 
Субвенции и 
Трансфери 
 

94.960.371
 

92.408.233 
 

97,31 

 
Капитални расходи 
 

 
144.370.397 

 
70.831.387 

 
49,06 

 
Социјални бенефиции 
 

 
600.000 

 
495.000 

 
82,50 

 
Каматни плаќања 
 

 
10.000 

 

 
3.758 

 
37,58 

Отплата на главница 
8.297.558

 
8.297.558 

 
100,00 

 
 Вкупно планирани и 
реализирани  расходи    

 
985.919.180 

 
739.416.178 

 
74,99 
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Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства 
 

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2019 година изнесува 
30,128,426,00 ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во 
наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех 
на буџетот на општината. 

Во билансот на состојба со 31.12.2019 год. на име побарувања е искажан 
износ од 126.370.429,00  денари кој произлегува од: 

 
 
 

Кумулирани побарувања по разни основи Сума 
Учество во 

% 
 
Побарувања од граѓани – данок на имот 26.762.268 21,17
 
Побарувања од склучени договори за комуналии 1.884.736 1,49
 
Побарувања од данок на промет на недвижности                 1.076.095 0,85
 
Побарувања од данок на наследство и подарок 751.122 0,59
 
Побарувања од фирми за регистрирана фирма 69.157.445 54,73
 
Побарувања – такса за користење на музика во локали 109.685 0,09
 
Побарувања од фирми за користење на ЈПП 2.486.777 1,97
 
Други побарувања  24.142.301 19,11

Вкупно 126.370.429 100
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Вкупните обврски на Општина Велес на 31.12.2019 година изнесуваат 
57.817.323,00 денари од кои : 
 

-  Вкалкулирани плати спрема вработените за  декември 2018  -     
3.215.582,00 

-  Тековни обврски спрема добавувачи   -    54.601.741,00 ден.  
Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за 

потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за 
2019  година. 

Заклучно со 31.12 2019 година вредноста на постојаните средства на Општина 
Велес изнесуваат  926.152.087,00 денари со следната структура: 

 
 

Р.б
р 

Постојани средства на 
Општина Велес 

Вредност 
2018 

 
Вредност 

2019 

Сооднос 
2019/2018 

% 
 

1 Нематеријални средства 3.068.203 6.351.256
207,00

 
2 Градежни објекти 200.384.832 201.427.973

100,52

3 
Улици, патишта , тротоари и 
др. објекти 443.276.906 394.151.360

88.91

4 
 
Опрема 51.035.883 50.713.808

99.36

5 
Материјални средства во  
подготовка 258.310.448 273.507.690

105,88

Вкупно 956.076.272 926.152.087 96,87
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3.  Реализација по програми за извршување на буџетот 
 

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните 
програми: 
 

A  - Совет на Општина 
A1-Изборни активности и референдуми 
A3-Подмирување на доспеани а не платени обврски 
D  - Градоначалник 
E  - Општинска администрација 
G  - Локален економски развој 
F  -Урбанистичко планирање и уредување на просторот 
J  - Комунални  дејности 
K - Култура 
L  - Спорт 
T-   Унапредување на здравствена заштита 
V - Социјална заштита –детски градинки 
N - Образование 
W - Противпожарна заштита 

 
 
 
 
 

Програми Планирано 2019 Реализирано 2019 
реал/плани 

2019  % 
 
Противпожарна заштита 25.711.000 21.543.551 83,79 
 
Социјална заштита 107.523.598 64.951.475 60,40 
 
Здравствена заштита 6.850.000 4.155.119 60,65 
 
Спорт и рекреација 8.730.000 7.194.217 82,40 
 
Kултура 26.095.616 11.771.509 45,10 
 
Образование 482.300.456 379.403.957 78,66 
 
Локален економски развој 65.867.538 23.986.102 36,41 
Програма  за урeдување на 
 градежно земjиште 122.461.471 96.278.905. 78,61 
Капитални трошоци на 
Општината 5.880.291 4.994.998 84,94 
 
Општинска администрација 58.063.283 51.750.273 89,12 
 
Месна самоуправа 200.000 154.840 77,42 
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Градоначалник 3.767.000 3.356.857 89,11 
 
Совет на Општина 25.877.558 23.283.006 89,97 
Изборни активности / /  
Подмирување на доспеани а 
не платени обврски 46.591.369 46.591.369 100,00 

   Вкупно 985.919.180 739.416.178 74,99 
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3.1. А – Совет на општина 
 

Во буџетот на Општина Велес за програмата на А - Совет на Општина од 
планираните   25.877.558 денари реализирани се 23.283.006 денари односно 
реализирана е програмата на советот со 89,97 %. 
  Советот на Општина Велес во 2019 година одржа 25 редовни    седници. За 
работењето на членовите на советот во  2019  година на име  надоместоци   
исплатени се 4.667.080,00 денари, односно 20,02 % од вкупната реализација. Од 
тековните  резерви се потрошени средства во износ од 462.829,00 денари односно 
1,98 %.  
 Преку програмата на Советот на општина Велес се реализирани и други  
потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Велес во областа на 
промоцијата и комуникацијата со јавноста“, „Пограма за активностите  на општина 
Велес во областа на меѓународната соработка “, „Програма за активностите на 
општина Велес за поддршка на НВО секторот “и „Програма за активностите на 
општина Велес во областа на социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани 
деталните извештаи по пооделните потпрограми кои се реализирани преку 
програмата на Советот на општина Велес. 
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 - ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТ И 
                        МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

Програмата за активностите на Општина Велес  за промоција и комуникација 
во 2019 година беше дименизионирана на 1.830.000,00 денари. Донесена е во 
транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на 
календарската година претрпе  измена, горе наведениот износ се однесува на 
измената на програмата. За објава на огласи реализирани се 16.300,00 денари. 
За сместување на делегации од странство потрошени се 228.631,00 денари. 
Процентот на реализација на оваа програма е 12.49%. 

 
 
 ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 
 

 Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на 
граѓанскиот сектор во 2019 година беше димензионирана на 820.000 денари, 
донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. 
Во текот на календарската година  претрпе  измена, горе наведениот износ се 
однесува на измената на програмата.  

За одржување на објекти сопственост на Општина Велес, а кои ги користат ГО 
реализирани се 52.332,00 денари. Процентот на реализација на Програмата за 
поддршка на граѓанскиот сектор изнесува 6.38%. Причина за овој процент на 
реализација е тоа што голем дел на здруженијата користат финансиски средства по 
програмите по дефинирани области – култура, спорт, социјална и здравствена 
заштита.  

 
 

            ПОДДРШКА МЛАДИ 
Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на младите за 2019 
година беше димензионирана на 300.000,00 денари. Во текот на калентараската 
година претрпе една измена горе наведениот износ се однесува на измената на 
програмата.  Програмата опфаќа: I Манифестации, II Поддршка на проекти. Бидејќи 
голем дел на активностите се реализирани со волонтерска и доброволна работа на 
поединци, активности поврзани со институции, со Граѓански организации, активности 
поврзани со имплементирање на проектни активности од оваа програма се 
потрошени 104.679,00 денари. Процентот на реализација на Програмата за 
поддршка на младите изнесува 34.89%. 
 

 А3    ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕ ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 
 
Преку оваа програма се реализирани средствата обезбедени од Влада на 

Република Северна Македонија на име финансиска помош за подмирување на 
доспеани, а не платени обврски со валута 30.09.2018год. пријавени во системот за 
евиденција ЕСПЕО на Општина Велес и буџетските корисници-основни и средни 
училишта . 

 
3.2. Д – Градоначалник 
 

Во програмата на градоначалник од планираните  3.767.000 денари во буџетот   
реализирани се 3.356.857,00  денари  односно  89,11 %.  
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Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во 
износ од  1.270.796,00 денари односно 37,85 %. Од тековните резерви во програмата 
на градоначалник се потрошени 390.000,00 денари или 11,61 % и истите се 
однесуваат за исплата по основ на смрт на вработен или член на потесно семејство 
за вработените во општинските установи.За  исплата на отпремнини по основ на 
пензионирање на вработени во општинските јавни институции се исплатени 
средства во вкупен износ од 1.455.274,00 денари односно 43,35 % од вкупната 
реализација.  Остатокот од средствата во износ од 240.787,00  денари односно 7,17 
% се исплатени  на име патни и дневни трошоци, комунални услуги, комуникации и 
транспорт. 

 
 

 
3.3.   Е – Општинска Администрација 
  

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на  оваа програма беа 
предвидени средства во износ од 58.063.283 денари, а се реализирани 51.750.273 
денари или 89,12 %. 

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за 
вработените во општинската администрација во износ од 29.620.328 денари односно 
учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  57,23 %.  За 
стоки и услуги (патни и дневни расходи, комунални услуги , греење , комуникација, 
транспорт,ситен инвентар , тековно одржување, договорни услуги, други тековни 
расходи и привремени вработувања) и субвенции и трансфери се потрошени 
22.129.945,00 ден или 42,76 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска 
администрација. 

Во истата програма за капитални расходи реализирани се средства во износ 
од 4.994.998  денари од планираните 5.880.291 денари или 84,94 % . Најголем дел 
се реализирани  преку годишната програма за ИТ, и нешто за реконструкција на 
делови од имотот на  Општината.  
 

Во рамки на буџетската програма Е-општинска администрација се 
реализирани активности на Општина Велес во областа на развојот на 
иниформатичката технологија во 2019 година. 

 
 

 
 

Извештај за реализација на годишна програма за ИТ за 2019 година 
 

Трошковно место Планиран 
износ 

Фин. 
Програм
а 

Реализиран 
износ 

Разлика Реализација 
на програма 

19-E0.Трошоци за одржување на 
апликации од трети лица, 
хостирање и хостирани услуги 
(mkhost / marnet / edusoft / mbs / 
foxit / edanoci…) 

650.000,00 
ден 

E0 339.345,00 
ден 

310.655,00 ден 52.21% 

19-EA.Набавка на заштитен ѕид 
(firewall) 

600.000,00 
ден 

EA 597.080,00 
ден 

2,92 ден 99.51% 

19-ЕА.Купување на 
информартичка опрема 

2.700.000,00 
ден 

ЕА 2.700.000,00 
ден 

0,00 ден 100% 

19-E0.Тековно одржување или 
надградби на хардвер и 
системски софтвер 

550.000,00 
ден 

E0 550.000,00 
ден 

0,00 ден 100 
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19-EA.Набавка на антивирус 600.000,00 
ден 

EA 599.550,00 
ден 

450,00 ден 99.93% 

19-EA.Набавка на софтвер и 
лиценци (Office / AutoCAD ) 

800.000,00 
ден 

EA 737.220,00 
ден 

62.780,00 ден 92.15% 

19-EA.Изработка и надградби на 
ИТ систем (надградби на 
инфрастуктура, системи и 
податоци, адаптација на 
апликации или сервиси од трети 
лица) 

150.000,00 
ден 

EA 101.147,00 
ден 

48.853,00 ден 67.43% 

19-Е0.Специјалистички обуки 150.000,00 
ден 

Е0 150.000,00 
ден 

82,00 ден 45.33% 

 
 
 
 
 
Образложение: 
Активностите предвидени во Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на информатичката технологија (ИТ), во текот на 2019 година беа насочени 
кон обезбедување на континуирано функционирање на информатичкиот систем, 
негова надградба, како и на остварување на целите дефинирани во рамки на 
стратешките документи од областа на ИКТ. 
Во 2019 година, продолжија активностите кои беа започнати во 2017 и 2018 година 
на Географско информацискиот систем (ГИС) заедно со ЈКП Дервен.  
Во текот на 2019 година, продолжи и процесот на надградба на серверските 
платформи, како и процесот на миграција и надградба на нови верзии на целиот 
информатички систем.  
Инсталиран и пуштен во употреба е и нов маил сервер (Еxchange 2016) за потребите 
на Општина Велес.  
Во 2019 година се постави нов заштитен ѕид (firewall) за поголема заштита од било 
каков злонамерен и несакан мрежен сообраќај: напади со малициозен софтвер, DoS 
и DDoS напади, IPS, Web Filtering, Application Filtering, Anti-virus, Anti-spam, QoS 
Се изработи нова веб страна на Општина Велес.  
Се набави нов антивирусен софтвер со 130 клиентски и серверски лиценци во 
времетраење од 3 години. 
Поголемиот дел од планираните надградби и сетирања на системот во оваа фаза 
Одделението за ИТ успеа самостојно да ги направи и без притоа да ангажира трети 
лица за тоа, со што се направени значителни заштеди.  
Врз база на превентивното одржување на системот, соодветното планирање и 
користење на гарантните периоди на опремата, во текот на 2019 година немаше 
поголеми проблеми и потреба од ангажирање на трети лица за одржување и 
сервисирање. 
Останатите активности се тековни е се однесуваат на континуирано одржување на 
информатичкиот систем, на хардверско и апликативно ниво. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЛЕР 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 
економски развој за 2019 година беше донесена во транспарентна постапка како и 
во изминатите години, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно 
планираните средства за 2019 година изнесуваа 127.029.558 ден (со 
последната измена на програмата во октомври, 2019 конечниот износ 
изнесуваше на 63.372.410 ден) средства од буџетот на Општина Велес и од 
други домашни и меѓународни институции како поддршка за спроведување на 
проекти од важност за локалниот економски развој. Согласно насоките на 
Министерството за финансии за подготовка на буџетите на општините, Општина 
Велес првата промена ја направи во декември 2018, со кратење на средствата 
за кои сеуште немаше потпишано договор за реализација, иако за истите имаше 
добиено согласност за реализација од институциите кои ги финансираа 
проектите. Со оваа измена, вкупните планирани средства се намалија на 
13.000.000 ден.  

Согласно овие насоки, одделението за ЛЕР доби потреба неколку пати во 
текот на годината, согласно потпишаните договори за реализација на проекти 
по претходно испратени апликации да прави измена на Програмата за ЛЕР. Со 
последната измена во Програмата за ЛЕР, средствата добија вкупен износ од 
63.372.410 ден. Од кои 21.905.996 средства на Општина Велес и 41.466.414 
ден. Средства од надворешни донатори и финансиери. 

Активностите во одделението согласно програмата опфаќаа активности 
за реализација на веќе започнатите проекти, поднесување на нови проектни 
апликации како и обезбедување на проектно техничка документација за идни 
апликации на проекти.  

Согласно последната измена Програмата за ЛЕР опфати вкупно 16 точки 
по однос на конкретни проекти и активности. 

 
Средствата од домашните институции во најголем дел се однесуваат на 

проектите финансирани од АФПЗРР за изградба на пат до с.Сливник, улици во 
с. Сливник како и патот за унапредување на туризмот до локалитетот Пешти. 

Овие проекти започнаа со реализација и истите ќе завршат во 2020 за 
што ќе бидат дополнително предвидени средства. 

По однос на точките во програмата средствата беа распределени на 
следниот начин: 

 

Актуелна програма за ЕУ И ЛЕР 2019 год 

Ред.

бр 

Прог

рама 

Наслов Општина 

Велес 

Надвореш

ни 

фондови 

Севкупно 

1 
ГА 

Учество во проекти финансирани од 

меѓународни фондови 

130.000,00 0,00 130.000,00 

2 

ГА 

Проект финансиран од ЕУ преку ИПА 

програмата, раководен од светска 

банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- 

Прва иновативна туристичка атракција 

во Македонија“ 

5.049.000,00 0,00 5.049.000,00 
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3 

ГА 

Асфалтирање на постоечки земјен 

локален пат помеѓу селата Сливник и 

Бузалково - финансиран од АФПЗРР 

преку мерка 321 за рурален развој/ 

апликант Општина Велес  

3.274.930,80 18.193.696,

12 

21.468.626,92 

4 

ГА 

Изградба на патен правец С.Сливник - 

с.Бузалково - финансиран од АФПЗРР 

преку мерката 321 за рурален развој/ 

Апликант Центар за развој на 

Вардарскиот плански регион 

1.865.678,00 

0 

1.865.678,00 

5 

ГА 

Изградба на улици низ село Сливник во 

должина од 1 км - финансиран од 

АФПЗРР преку мерка 322 за рурален 

развој 

1.169.521,20 6.497.340,0

0 

7.666.861,20 

6 

ГА 

Асфалтирање на постоечки земјен пат 

до локалитет пешти - финансиран од 

АФПЗРР преку мерка 323 за рурален 

развој 

2.408.926,00 13.382.920,

00 

15.791.846,00 

7 
ГА 

Велес без бариери - проект финансиран 

од УНДП 

0,00 2.700.000,0

0 

2.700.000,00 

8 Г1 Поддршка на Центарот за развој на ВПР 600.000,00 0,00 600.000,00 

9 

ГД 

Mерки за енергетска ефикасност во 

објекти во сопственост на Општина 

Велес 

609.000,00 0,00 609.000,00 

10 

Г1 

Одржување на постоечките стандарди 

за квалитет, обуки, тренинзи и 

семинари 

150.000,00 0,00 150.000,00 

11 

Г1 

Стратешки документи; Консултантски 

услуги(изработка на елаборати, студии, 

проекти, извештаи) 

700.000,00 0,00 700.000,00 

12 
ГА 

Изработка на проектна документација и 

стратегии - СУМП 

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

14 ГА  Уредување на улица во с.Иванковци 685.980,00 632.458,00 1.318.438,00 

15 

ГА 

Изградба на водоводен систем и 

потисен цевковод за водоводен систем 

во ИЗ „Мамутчево“ 

1.739.960,00 0,00 1.739.960,00 

16 
ГА 

Организирање на семинар „Велес 

инспирира“ 

23.000,00 60.000,00 83.000,00 

    ВКУПНО 

21.905.996,0

0 

41.466.414

,12 63.372.410,12 

 

Во однос на реализацијата на средствата, во точка 1 „ Учество во проекти 
финансирани од меѓународни фондови“ одделението ги искористи во целост 
овие средства за изготвување на проектно-техничка документација за 
инсталација на лифт во зградите на Општина Велес и зградата на ССОУ 
Гимназија „Кочо Рацин“ како и нивелација на тротоари. Документација која беше 
неопходна со цел да биде реализиран проектот „Велес без бариери“ 
финансиран од Швајцарската агенција за развој, а спроведен од страна на 
УНДП. Во оваа точка целосно беа реализирани средствата. 

Во точка 2, „Проект финансиран од ЕУ преку ИПА програмата, раководен 
од светска банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- Прва иновативна туристичка 
атракција во Македонија““. Општина Велес имаше обврска со свои средства да 
обезбеди учество во овој проект во износ од 10% од целата вредност на 
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проектот кој има за цел да го унапреди езерото „Младост“ како туристичка 
дестинација. Општина Велес средствата во износ од 5.049.000 во целост ги 
префрли на посебната сметка за овој проект кој започна и кој ќе продолжи да се 
реализира во текот на наредната година. 

Во однос на точка 3, Општина Велес склучи договор со АФПЗРР за 
реализација и ги предвиди средствата во програмата за ЛЕР. Средствата 
согласно договорот се реализираа напоредно со реализацијата на терен, и 
истиот проект ќе продолжи во наредната 2020 година. Со овој проект е 
предвидено асфалтирање на пристапен пат до с.Сливник во мерката 321. За 
оваа мерка досега се исплатени 5.668.332 денари, а остатокот во износ од 
16.607.324 денари ќе биде реализиран во 2020 година. 

По однос на истата мерка беа предвидени средства кои Општина Велес 
ги издвои како учество во проект на апликантот „Центар за развој на Вардарски 
плански регион“. Центарот распиша јавна набавка и избра изведувач кој веќе 
започна со работа и има за цел да го асфалтира патот кој од с.Сливник води до 
с. Бузалково. Средствата предвидени за исплатата на ДДВ (обврска на 
Општината ко-апликант) беа префрлени како учество до Центарот за развој на 
Вардарскиот плански регион. За оваа мерка како учество до ЦР на ВПР се 
исплатени 1.866.657 денари. 

Во точка 5, беа предвидени средства за реализација асфалтирањето на 
улиците кои се наоѓаат во с.Сливник. Реализацијата на проектот започна и 
истите се реализаа напоредно со реализацијата на терен. Проектот ќе 
продолжи и во 2020 година до завршување на проектот. За оваа мерка досега 
се исплатени 791.645 денари, а остатокот во износ од 6.068.551 денари ќе биде 
реализиран во 2020 година. 

Во точка 6, предвидени беа средства за асфалтирање на пристапниот пат 
до локалитетот „Пешти“. Согласно решението издадено од страна на АФПЗРР, 
Општина Велес започна јавна набавка и ангажираше изведувач. Градежните 
работи на терен беа завршени до крајот на годината, но средствата за 
реализација ќе бидат префрлени во текот на наредната 2020 година по што ќе 
следи исплаќање кон изведувачот.  

Во точка 7, Општина Велес ги предвиди средствата добиени како грант од 
Швајцарската агенција за развој и УНДП. Со овој проект се реализираше 
изградбата на лифт во зградата на Гимназијата „Кочо Рацин“ како и нивелација 
на 23 ивичњаци на тротоари со пешачки премини со цел олеснување на 
пристапот на лицата со посебни потреби како и оние кои имаат потешкотии во 
движењето. За овој проект, Општина Велес од сопствени средства 
финансираше изработка на промотивно видео за завршниот настан во износ од 
15.002 денари, додека средствата добиени од страна на Швајцарската агенција 
за развој и беа реализирани беа во износ од 2.631.591 денар. 

Во точка 8, Општина Велес предвиди средства за поддршка на Центарот 
за развој на Вардарскиот плански регион која произлегува од договорот помеѓу 
Општините за основање и финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот 
плански регион. Вкупниот износ на реализација за оваа ставка изнесува 551.080 
денари. 

 
Во точка 9 беа предвидени средства за поддршка и промоција и реализација 

на мерки од областа на енергетската ефикасност. Општина Велес оваа година ја 
изработи „Програмата за енергетска ефикасност на Општина Велес 2019-2021“ 
согласно која во иднина ќе бидат планирани сите мерки кои треба да бидат 
реализирани како и анализа на постоечката состојба. Од оваа програма исто така 
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беше набавен и нов горилник за училишната зграда на ООУ „Васил Главинов“ во 
Превалец. За оваа ставка вкупниот износ на реализација беше 239.744 денари. 

 
По однос на точка 10 вкупно реализираните средства се 45.888 денари.3.620 

денари се исплатени за одржување на членството на Општина Велес во 
националниот Институт за стандардизација. 

Средствата во висина од 42.268 денари се исплатени на сертификациското 
тело за проверка на системот за управување со квалитет врз основа на барањата на 
стандардот ISO 9001: 2015   

 

Во точка 11, Стратешки документи; Консултантски услуги (изработка на 
елаборати, студии, проекти, извештаи) вкупно реализираните средства се 352.820 
денари  за изработка на Основен проект за зонско паркирање со вклучена ревизија.  

 
Во точка 12, Изработка на проектна документација и стратегии –, исплатени се 

вкупно 2.510.052 денари на консултанска компанија од Репблика Словенија за 
подготовка на Планот за одржлива урбана мобилност на Општина Велес 2019-2030, 
(Sustainable Urban Mobility Plan- SUMP 2019 -2030). Со овој проект Општина Велес 
стана првата општина во државата со долгорочен план за урбана мобилност според 
стандардите на ЕУ. Планот се однесува на  решавање на сите предизвици на 
урбаниот живот во областа на сообраќајот, зонското паркирање, намалувањето на 
загадувањето и емисијата на штетни гасови и честички во воздухот и 
унапредувањето на пешачењето и велосипедизмот како здрав начин на живот. 
Мерки за имплементација на планот веќе се предвидени во буџетот за 2020 година.  

 
Проектот „Уредување на улица во с.Иванковци“ за кој Бирото за регионален 

развој одлучи да го финансира беше целосно реализиран со градежни активности и 
за истиот беше поднесено извештај до нив. Средствата за овој проект по однос за 
исплаќање до изведувачот ќе бидат реализирани во Програмата за ЛЕР за 2020 
година. 

Проектот „Изградба на водоводен систем и потисен цевковод за водоводен 
систем во ИЗ „Мамутчево““ кој беше финансиран од страна на Бирото за регионален 
развој а спроведен од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион 
беше целосно реализиран и средствата како учество беа префрлени до 
спроведувачот односно ЦР на ВПР. За оваа ставка вкупниот износ на реализација 
беше 1.739.960 денари. 

Последната точка од програмата беше предвидена за проектот 
„Организирање на семинарот „Велес инспирира““. Средствата беа целосно 
реализирани, а Општина Велес го финансираше проектот со свои средства. До 
Министерството за економија кое ги одобри средствата поднесен е извештај и 
истите ќе бидат префрлени на сметката на Општина Велес. Вкупните реализирани 
средства за овој проект изнесуваа 60.686 денари. 

Реализацијата на програмата за ЛЕР за 2019 година од домашни средства 
односно средства кои ги обезбедува Општина Велес изнесува 94,27%. 

 
Покрај овие активности, одделението за ЛЕР поднесе апликација и до 

Европската комисија и програмата „РомАктед“ за што доби потврдна информација и 
склучи договор за реализација. Овој проект ќе биде реализиран во наредната 2020 
година. Изготвена и испратена беше и апликација до македонската влада во 
програмата за аерозагадување за што доби и потврден одговор со кој се предвидоа 
средства во износ од 2.200.000 денари за промена на старите дрвени прозорци во 
ПВЦ во зградите на основните училишта „Панко Брашнар“ и „Васил Главинов“. 
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Одделението за ЛЕР во текот на 2019 во соработка со Хабитат Македонија 
работеше на подготовка на регистар за енергетска ефикасност на приватните 
станбени објекти во Oпштина Велес со што се опфатија можните мерки за 
подобрување на енергетската ефикасност кај нив. Од овој проект произлезе и 
регистарот на зградите во Велес и нивните параметри во однос на енергетската 
ефикасност. 

Заедно со претпријатието „Велес Гас“, одделението за ЛЕР работеше на 
собирање на неопходните податоци со цел изработка на неопходната документација 
потребна за гасификација на град Велес. Во овој процес одделението вршеше 
анкетирање на компаниите кои функционираат на територијата на град Велес како и 
на јавните претпријатија. Се собраа податоци за потрошувачката на енергенси во 
нивните објекти како и проценки за нивната потреба за гас. 

Одделението исто така беше вклучено во изработката на стратегијата СУМП 
со собирање и обезбедување на клучни податоци за изработката на овој важен 
документ. Одделението исто така поднесе апликација до Министерството за 
животна средина за што доби и позитивен одговор и доби средства со кои обезбеди 
техничка документација за пречистителна станица во с.Сливник. Овој проект беше 
менаџиран од страна на одделението за животна средина.  

Во текот на 2019 година, континуирано работеше и Локалната акциона група 
Вардар-Леадер. Оваа ЛАГ група поднесе апликација до Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој за добивање на средства за 
реализација на проект за изградба на летниковци на излетничките места на 
врвовите „Вршник“ и „Св.Илија“. Одделението за ЛЕР кое има претставник во ова 
тело за наредната 2020 година ќе обезбеди средства за покривање на средствата за 
ДДВ од овој проект како и времено финансирање на активностите за реализација. 

На почетокот на оваа година до Советот на Општина Велес беше поднесена и 
усвоена „Програмата за енергетска ефикасност на Општина Велес 2019-2021“ чии 
главни цели се намалување на трошоците за енергија во општината, пред се во 
општинските објекти за кои Општина Велес е надлежна, осигурување на 
нормални(стандардно комфорни) услови за престој и работа во сите простории, 
смалување на емисијата на штетни материи во воздухот и околината како и 
поголема примена на обновливи извори на енергија. 

Поднесени беа апликации до Министерството за земјоделие за тампонирање 
на патот до с. Долно Караслари до с.Горно Караслари за што општината не доби 
одговор, а поднесена беше апликација и до Агенцијата за финансиска поддршка на 
земјоделието и руралниот развој за тампонирање на пристапен пат до земјоделски 
земјишта за што општината доби негативен одговор. 

Во текот на 2019 активно се работеше на подготовка на проектната апликација 
до Канцеларијата на Светска Банка при Министерството за финансии со проектот за 
реконструкција на кровот на ОСУ „Јовче Тесличков“. Апликацијата беше одобрена и 
согласно истата, одделението во соработка со комуналното одделение, 
одделението за јавни набавки и одделението за животна средина започна со 
реализација на проектот кој ќе продолжи да се реализира во 2020 година. 

Дополнително, одделението за ЛЕР поднесе апликација до канцеларијата на 
УНОПС со проект за инсталација на енергетски ефикасна фасада на ОСУ „Јовче 
Тесличков“ за што доби негативен одговор од донаторот. 

Во 2019 година како партнер на водечкиот апликант Организацијата Хабитат – 
Македонија, Одделението за ЛЕР учествуваше во подготвителните активности на 
апликацијата на проектот „Одржлив урбан развој на ромските заедници“ на повикот 
на делегацијата на ЕУ во рамките на ИПА. Проектот е одобрен кон крајот на 2019 
година. Општина Велес со овој проект добива финансиска поддршка во вредност од 
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околу 50.000 евра за зајакнување на  капацитетите на локалната самоуправа да 
одговори на потребите на граѓаните од ромската заедница. 

Проектните активности во координација на организацијата на Хабитат 
Македонија предвидуваат  подобрување  на инфраструктурата, реконструкцијата на 
домовите на неколку семејства од ромската заедница, набавка на возила за 
управување со отпад соодветни за повисоките зони во градот, активности за 
едукација и инклузија на граѓаните од ромската заедница. Активностите на проектот 
ќе се реализираат во 2020 година.  

 

 

 

 

Начин на реализирање 

Основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во областа 
на локалниот економски развој за 2019 година беше континуиран развој на 
капацитетите на Општината за привлекување на инвестиции, зголемување на 
вработувањата преку развој и реализација на проекти и промоција на општината. 
Така во 2019 година, одделението за ЛЕР активно работеше на поднесување на 
апликации до меѓународните фондови за финансирање на проекти во насока на 
остварување на оваа  цел. Одделението успеа да обезбеди речиси двојно повеќе 
средства од надворешни фондови во однос на учеството на Општина Велес во 
проектните активности на оваа Програма.  
 

 

 

Извештај од работата на Одделението за урбанизам за 2019 година 

 

1. Урбанистички планови 
 Во 2019 година донесени се: 
 Локална урбанистичка планска документација 
1. Локална урбанистичка планска документација ЛУПД со намена Б5 – 

хотелски комплекси на КП 500/1, КП 500/2 и КП 501 КО Караслари, м.в. 
Под Чука, Општина Велес 

2. Локална Урбанистичка планска документација за бензинска пумпна 
станица на дел од КП1541/18, КО Караслари, Општина Велес 

3. Локална урбанистичка планска документација  со намена А4-времено 
сместување, за КП 1101, КО Отовица, Општина Велес,  изработена од 
Друштво за планирање 

4. ЛУПД за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-лесна 
индустрија на дел од KП 2381, дел од КП 2384 и дел од КП 3437/1, КО 
Оризари вон град, Општина Велес 
 

 Архитектонско-урбанистички проекти 
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1. АУП на Г.П. 9.5.1 согласно ДУП за дел од УЕ 1, УЕ 2, УБ 7 И УБ 9, 
ОПШТИНА ВЕЛЕС 
2. АУП за формирање на ГП на КП бр. 17517/6, согласно ДУП за дел од 
подрачјето на М3 Алексо Демнииевски – Бауман за населба Керамидна Велес. 
3. АУП  за формирање на градежна парцела на КП бр. 2936/1 и 2936/2 , КО 
Горно Оризари, Општина Велес 
4. Архитектонско урбанистички проект за Стопански комплекс на ГП 1.01.2 
(КП 1537/5 и КП 1516/11), К.О Мамутчево, Општина Велес 
5. Архитектонско урбанистички проект за Стопански комплекс на ГП 1.01.1 
(дел од КП 1516/5), К.О Мамутчево, Општина Велес; 
6. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за промена на границите 
на две градежни парцели од ДУП за дел од подрачјето на МЗ АЛЕКСО 
ДЕМНИЕВСКИ – БАУМАН за населба КЕРАМИДНА ВЕЛЕС, ОПШТИНА 
ВЕЛЕС. 
7. Архитектонско урбанистички проект за В1 на КП 7/9 и дел од КП 7/1, 
с.Клуковец, Општина Велес 
8. Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г2 - 
Лесна индустрија на ГП 1.01, м.в. Ашауа, К.О. Караслари, Општина Велес 
9. АУП за ГП 18, КП 20/26 и дел од КП20/1, КО Башино село вон град од Измена 
и Дополна на Урбанистички план вон населено место Урбана единица 1- Блок 1 
Езеро Младост, Општина Велес 

10. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ НА КП 748/1, КП 748/2 и КП 748/3, КО 
ОТОВИЦА, ОПШТИНА ВЕЛЕС 

11. АУП за ГП 4 ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 7, ДЕЛ ОД УБ 40, КО 
ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС 

2. Градежно земјиште 
 Јавно наддавање 

Во текот на 2019 година по пат на електронско јавно наддавање беа отуѓени 
вкупно 14 градежни парцели.  Вкупно прибраните средства изнесуваат 29 649 865 
денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите  20 %  
влегуваат во Буџетот на Република Македонија. 

 Непосредна спогодба 

Во текот на 2019 година примени се 45 барања за отуѓување на градежно 
земјиште по пат на непосредна спогодба од кои решени се вкупно 63 барања од 
кои се прибрани вкупно 4 593 572 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на 
Општина Велес, а останатите  20 %  влегуваат во Буџетот на Република 
Македонија. 

 
3. Документи издадени преку системот Е-градежна дозвола 

 Одобрение за градење-,надградба,доградба и инфрастр.   - 25 

 Решенија за адаптација и пренамена                                          - 4 

 Решенија за реконструкција                                                           - 
13 

 Одобрение за подготвителни работи                                          - 0 

 Решение за објекти без  одобрение за  градба                         - 29 

 Решение за измени во тек на градба                                            - 21 
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 Решение за промена на инвеститор                                              - 0 

 Известување за почеток на градба                                                - 
29 

 Потврда за усвојување на идеен проект                                      - 14 

 Одбиени барања              - 12 

                                                                 ВКУПНО                         147 
 

 Други документи изработени во хартија  
 

 Извод од ДУП аплицирани во систем                                          -   3 

 Изводи за изработка на урбанистички планови                       -   81 

 Изводи од ГУП                                                                                    - 
177 

 Изводи од ДУП                                                                                    - 
145 

 Изводи од УПВНМ и ЛУПД            -13 

 Изводи МФ                                                                                           - 
107 

 Писма,потврди и други документи                                                - 
297 

 Мислење при постапка за легализација на објекти                  - 349 

 Пресметка  за урбана опрема                                                          - 
122 

 Одобрение  за урбана опрема                                                     - 103 

 Правосилни заверки на документи                                             -  7 

 Одобрение за отстранување на градба                                      -  / 

 Службени белешки                                                                           -  
12 

 Записници од продажба на градежно земјиште                      -  15 

                                                               ВКУПНО                                 
1431 

  

 

Ф20 Уредување на градежно земјиште 

 

- Ф20 Уредување на градежно земјиште (за надзор над изведба на градежни 
објекти, геодетските услуги, геомеханички испитувања, изготвување на проектна 
документација за санација на мостот кај Башино село од предвидените  средства 
во износ од  2.586.386,00 денари се потрошени средства во износ од 2.019.024,00 
денари (78,10%). 

Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
просторот на Општина Велес за 2019 година беше континуирано контролирана од 
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ангажираните фирми за вршење на надзор над квалитетот и количините на 
изведени работи. За потребите на општината се изработуваа елаборати за 
геодетски услуги како за нумерички податоци, ажурирани подлоги за тековни и 
планирани проекти и пренесување на проекти на терен. Се изготвија елаборати за 
запишување на правото на недвижност на бесправно изградени објекти и водоводни и 
канализациони линии. Се изготвија геодетски елаборати за запишување на правата на 
недвижностите за објект во градскиот парк, објектот во кој е сместен Интернатот и др. 

За да се овозможи дополнително количество на вода во Градскиот парк се 
извршија пробни бушотини за добивање на хидрогеолошки карактеристики на 
теренот. Машинско дупчење на бунар се изврши и на локалитетот Градски парк. За 
изготвување на проектна документација за потпорни ѕидови се изготвија 
геомеханички елаборати, согласно законската регулатива.  
 

 Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја 
 

Во село Oризари се изврши асфалтирање на улица Бајрам Хасановиќ во 
вредност од 1.312.884,00 денари, се изврши крпење на прекопи сред село, се 
изврши проширување на пристапниот пат кон Горно Оризари, се изврши поправка 
на пристапен пат до пречистителна станица во село Иванковци, се тампонираше 
пристапниот пат кон Оризари,  во селото Клуковец се изврши тампонирање на 
банкините, се бетонираше улица во село Бузалково во близина на селската чешма, 
се изврши бетонирање на улици во населба Порцеланка во површина од 510м2, се 
тампонираа банкините на потегот Раштани - Бузалково, потоа се вршеа зафати во 
село Ораовец, се бетонираше улицата Партизанска во село Горно Оризари во 
должина од 500м. Исто така се изврши бетонирање на улица во населба Отовица 
кон старо село во должина од 260м. Се тампонираше патот кон Сливник и Горно 
Караслари. 

Oд предвидените  средства во износ од 7.985.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 7.128.785,00 денари (89,28 %). 

 

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) – изработка на 
проектна документација за инфраструктура: 

Се изработи Основен проект за изградба на фудбалско игралиште во Горно 
Оризари. Се изготви проектна документација за реконструкција на топловоден 
систем во ОУ Блаже Конески и изградба на нов систем за греење во ПУ во 
Бузалково и реконструкција на кровен покривач на библиотека. Се спроведе 
постапка и се изготви Основен проект за реконструкција на Градскиот стадион. 

 
Се изработија проекти за : водовод и канализација и тоа: 
 Основен проект за прибирање и одведување на отпадни води во Населба Речани; 
 Основен проект за прибирање и одведување на отпадни води од Населба Вел Сити; 
 Основен проект за пумпна станица во Градскиот стадион. 
За улици и патишта: 
 Времен сообраќај за ул.Љубљанска; 
 Времен сообраќај за ул.Илинденска; 
 Времен сообраќај за ул.Д.Најдов; 
 Времен сообраќај за ул.Страшо Пинџур и Илинденска; 
 Времен сообраќај за ул.Титива Ужичка; 
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 Потпорен ѕид стадион; 
 Основен и инфраструктурен проект за улица Г.Оризари –Порцеланка; 
 Косина ул.Д.Најдов; 
 Потпорен зид Р.Конгрес бр. 40; 
 Потпорен зид Р.Конгрес кон ул.Љубљанска; 
 Времен сообраќај за ул.8 Септември; 
 Времен сообраќај за ул.Богдан Каракостев; 
 Времен сообраќај за ул.8 Март; 
 Времен сообраќај за ул.Костурска; 
 Времен сообраќај за ул.Даме Груев; 
 Времен сообраќај за ул.Орце Максимов; 
 Времен сообраќај за ул.Јовче Ќучук; 
 Времен сообраќај за ул.Илинденска – Дм.Влахов; 
 Ул.Б.Прличков; 
 Спој ул. Љ.Весов и Арх.Михаил; 
 Времен сообраќај за Eзеро Малдост – камп; 
 Времен сообраќај за Eзеро Малдост – пешачка; 
 Времен сообраќај за ул. АСНОМ – Андон Шурков; 
 Основен сообракаен проект за утврдување на еднонасочен режим на сообраќај со 
воведување на велосипедска патека на улиците Алексо Демниевски Баумани Васа 
Кошулчева; 
 Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на крстосница 
формирана од улиците Благој Ѓорев – 8ми Септември – Алексо Д. Бауман; 
 Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на улиците „Самоборска“ и „Васил 
Ѓоргов“, на потегот од крстосница  формирана од улиците „Васил Ѓоргов“ до влез во ЈЗУ 
Општа Болница – Велес. 
 

 
Се изготви инвестиционо техничка документација за првата фаза од гасификација за 
Населба Речани. 

Во текот на 2019 година  се јави потреба од експропријација на земјиште и се потрошија дел 
од  предвидените средства. 
Oд предвидените  средства во износ од 8.400.000,00 денари се потрошени средства во 
износ од 4.477.842,00 денари (53,31%). 
 

 Ј Комунални дејности 
Oд предвидените  средства во износ од  106.312.462,00 денари се потрошени 

средства во износ од 85.825.069,00 денари (80,73 %). 
 

 Ј00 Одржување на урбана опрема 
Се вршеше континуирано одржување на поставената урбана опрема  и промена на 

оштетени делови на улиците низ градот и  во детските забавни паркови.  
Oд предвидените  средства во износ од  1.200.000,00 денари се потрошени средства 

во износ од 465.954,00 денари (38,83%). 
 
ЈН0 Урбана опрема (капитални расходи) 
Во текот на цела година се врши набавка на урбаната опрема и нејзино поставување. 

На барања на граѓани се поставуваа клупи,  ракофати и огради на повеќе локации низ 
градот. Поставената урбана опрема тековно се одржуваше. Во 2019 година се поставени  
ракофати во високите зони на градот. Огради се поставија на повеќе улици низ градот по 
доставени барања од граѓани. По издадени налози се постапуваше околу редовното 
одржување на украсните фонтани во градот. Се изработија и поставија заштитни столбчиња 
на дел од  тротоарите низ градот. 

Oд предвидените средства во износ од  1.900.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 1.383.051,00 денари (72,79 %).  
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Ј10 Снабдување со вода 
Се вршеше тековно одржување на системите за водоснабдување во 

населените места. Се вршеше дотур на питка вода за населените места во кој 
постоечките изворишта не задоволуваа или пресушија. 

Oд предвидените средства во износ од  400.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 115.500,00 денари (28,88 %). 

     
ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување 
Се продолжи со проширување на  на водоснабдителен систем за Горно 

Оризари. Се прошири мрежата за водоснабдување на улица Партизанска пред да 
се изведува завршниот асфалтен слој. Се поставија и неколку хидранти на 
уличната мрежа. Се прошири мрежата за водоснабдување во Белештевица  за 
околу 80м и на Езеро Младост за околу 170м.  

Oд предвидените средства во износ од  2.000.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од  353.874,00 денари ( 17,69  %). 
 

Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води 
Се изврши редовно чистење на каналите за атмосферска канализација. Во 

село Бузалково, Иванковци и Горно Оризари се вршеше тековно одржување на 
постоечките линиии. Се изведе атмосферска сливна решетка на повеќе локации 
како и  поставување на сливници, санирање на постоечки атмосферски канали и 
др.  

Oд предвидените средства во износ од  1.000.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 1.127.059,00 денари (112,71 %). 

 
ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 
Се изведе  фекална канализација во село Горно Оризари и тоа четири крака 

од кој два се ставени во функција, а двата ќе се доработат со колектор кој ќе ги 
одведе до постоечка шахта.  Се работи за повеќе од 200м фекална линија со 
потребен број на шахти. На улица Пајак Планина се изведе крак кој ја симнува 
атмосверската вода од Пајак Планина во постоечки канал на улица 8-ма Велешка.  

Oд предвидените средства во износ од 3.100.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 2.978.753,00 денари (96,09 %). 
 
 
 

Ј30.Јавно осветлување            
 Од оваа ставка се изврши наплата за потрошената електрична енергија, 

одржувањето на јавното осветлување, новогодишно украсување на градот, се 
изврши набавка на репро материјал за јавното осветлување, се прошируваше 
постоечката мрежа за улично осветлување. Во текот на 2019 година сервисирани 
се 617 сијалични места, што претставува намалување за 160 сијалици или 20% 
помалку во однос на 2018 година. 

Oд предвидените средства во износ од  19.200.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 19.289.561,00 денари (100,47%). 

 
ЈА0.Изградба на јавно осветлување 
Се изврши проширување на мрежата за улично осветлување во градот и 

населените места, реконструкција на мрежи каде што ЕВН врши реконструкција на 
мрежите и поставување на ново мерно место. Проширување на мрежата за улично 
осветлување со поставување на нови столбови и поставување на нови светлечки 
тела вкупно 152 или 35% повеќе во однос на 2018 година. Се изврши проширување 
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и на мрежата за улично осветлување во должина од 7810м нова мрежа за улично 
осветлување, а за реконструкција на постоечка мрежа пуштени се 4300м нов кабел.  
Со цел отстранување на дефектите во мрежата за улично осветлување стручните 
екипи на избраните економски оператори интервенирале 143 пати што е 25 % 
повеќе во однос на 2018 година.  

Oд предвидените средства во износ од 4.600.00.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 3.933.955,00 денари 85,52 %. 

 
Ј40 Јавна чистота 
Согласно Програмата за одржување на јавната чистота за 2019 година 

извршено е плаќање на месечно задолжување од ЈКП Дервен за реализираните 
активности на чистење, миење и одржување на јавните површини, како и чистење 
на снег и мраз во зимски услови за 2019 година. 

Извештајот за реализираните работи согласно Програмата за 2019 година ќе 
биде доставен на разгледување до Советот на Општина Велес од страна на ЈКП 
Дервен. 

Oд предвидените средства во износ од 13.750.000,00 денари се исплатени 
средства во износ од 12.250.000,00 денари (89,09 %). Со напомена дека од 
Програмата за уредување на градежно земјиште се изврши исплата на 
7.667.701,00 додека останатиот износ се исплати преку програмата А3. 

 
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на 

режимот на сообраќај  
Во 2019 година реализирани се следните зафатиː  
Се изврши бетонирање на пристапна патека која врши спојување на два 

крака од улиците Жифко Фирфов, се избетонира крак од улица Мите Богоевски и 
дел од улица Ризо Ризов. 

Се ангажираа градежни машини за распостилање на гребен асфалт во 
населба Отовица и работа на градежни машини при утредување на парк УЗУС и 
други локации низ град. 

Се изведоа повеќе потпорни ѕидови на целата територија на градот и 
населените места: потпорниот ѕид во кругот на ОУ Блаже Конески и тоа две 
кампади, потпорен ѕид на улица Димитар Влахов и др. Се изврши чистење на 
банкини на локалните патишта, како и овозможување на прегледност на 
вертикалната сигнализација низ градот. Се изврши асфалтирање на дел од улица 
Самоборска, во неколку наврати се изврши крпење на ударни дупки низ градот, на 
реакција на жителите се изврши тампонирање на банкини на локалниот пат 
Раштани Бузалково, патот кон Мамутчево, Иванковци и др. Зимското одржување на 
локалните патишта се вршеше тековно, се изврши набавка на потребните количини 
на индустриска – камена сол. Се изврши изведба на хоризонтална сигнализација 
(осовинско одбележување, автобуски стојалишта, такси станици, пешачки премини) 
и др. 

Oд предвидените средства во износ од  11.200.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 7.952.696,00 денари (71,01 %). 
 

 ЈД0   Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 

 Се изврши асфалтирање на дел од улица која го поврзува Горно Оризари со Населба 

Порцеланка со површина околу 1600м2; 

Во  2019 година се бетонирани следните улициː 

 Се избетонира  дел од улица Трајко Митев со површина од 540м2; 
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 Се реконструираше дел од улица Кирил и Методиј и Максим Горки со 

површина од 770м2; 

 Се избетонира крак од улица Јордан Хаџи Константинов Џинот кон детската 

Градинка со површина од 228м2; 

 Се избетонира  дел од улица Маца Овчарова  со површина од 360м2; 

 Се реконструираше спојот на Вера Циривири спој со Ѓорѓи Димитров; 

 Се реконструираше дел од улица Даре Џамбаз; 

 Се бетонираше дел од улица Васа Кошулчева; 

 Се направи спојот на улица Наце Димов со улица Стефан Димитров; 

 Се реконструираше дел од улица Јовче Тикваров и Рилски Конгрес; 

 Се избетонира пешачка патека која ги спојува Костурска со Костурска 2; 

 Се бетонираше улица во Населба Порцеланка (под варницата); 

 Се изврши бетонирање на дел од улица Благој Абрашев; и 

 Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој бетон. 

 
Во  2019 година се изврши асфалтирање на пристапот кон Населба 

Дурутовец, како и една делница низ самата населба, се санираше дел од улица 
Љубљанска  и се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој асфалт 
на повеќе локации во неколку наврати во текот на годината. 

Во  2019 година се изврши поплочување со префабрикувани бетонски 
елементи на тротоарите на улица Андон Шурков, се поплочи тротоарот на 
раскрсница кај Црна Река Петрол  и се изврши крпење на ударни дупки на улици со 
завршен слој бехатон на повеќе локации во неколку наврати во текот на годината 
(на ул.Васил Ѓоргов, Љубен Весов, Прохор Пчински и др.) 

Во 2019 година се изведоа следните потпорни ѕидовиː 
 Се изведе потпорен ѕид на улица Богдан Каракостев број 2 и 151; 

 Потпорен ѕид на Рилски Конгрес; 

 Се изведе потпорен ѕид во Населба Превалец; 

 Се изведе потпорен ѕид на улица Шефки Сали спој со улица Крали Марко; 

 Се стабилизираше карпата под Градскиот саат. 

За интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на 
граѓани беше доделен градежен материјал со кој граѓаните сами извршија зафати 
за бетонирање на улици. Со материјали издадени од Општина Велес се изврши 
бетонирање на краци со завршен слој земја и изведба на потпорни ѕидови. 

Се изврши санирање на автобуските постројки низ градот. 
Се започна со реализација на сообраќајни решенија на повеќе крстосници 

низ градот. 
Oд предвидените средства во износ од  19.313.614,00 денари се потрошени 

средства во износ од 11.908.507,00 денари (61,66 %). 
 

Ј70   Одржување и користење на паркови и зеленило 

Средствата предвидени за одржување на градското зеленило се потрошени 
за спроведување на Програмата за јавно зеленило за 2019 година преку месечно 
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задолжување од страна на ЈКП Дервен. Извршена е набавка цветен пикиран расад 
за пролетното и есенското уредување на цветните површини во градот, набавка на 
тревно семе за затревување на новоподигнатите зелени површини.  

Oд предвидените средства во износ од  16.948.848,00 денари се потрошени 
средства во износ од 15.750.000,00 денари (92,93 %). Со напомена дека од 
Програмата за уредување на градежно земјиште се изврши исплата на 
10.318.261,00 додека останатиот износ се исплати преку програмата А3. 

   

 

 

 

ЈМ0   Паркови и зеленило (капитални расходи) 
   Средствата предвидени за подигнување и реконструкција на нови зелени површини 
се потрошени за спроведување на Програмата за подигнување и реконструкција на нови 
зелени површини за 2019 година.  

Oд предвидените средства во износ од  1.500.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 1.500.000,00 денари (100 %). 
 

Ј80   Други комунални услуги 
Во 2019 година не се вршеше отстранување на објекти склони на рушење и 

бесправно изградени објекти.  По комплетно завршување на процесот со изготвување на 
потребна документација и обезбедување на сите потребни согласности ќе се пристапи кон 
присилно административно извршување.  

Oд предвидените средства во износ од  1.200.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 39.600,00 денари (3,30 %). 

 
ЈЛ0  Други комунални услуги (капитални расходи) 
Се работеше на подобрување на инфраструктурата во Индустриските зони и 

Сателитски Населби. Се изврши пробивање на една улица во Сателитската Населба Езеро 
Младост. 

Се изведе испусна линија на Градскиот базен и се работеше во Градскиот парк. 
Oд предвидените средства во износ од 2.700.000,00 денари се потрошени средства 

во износ од 1.405.492,00 денари (52,06 %). 
ЈЛА  Други комунални услуги (капитални расходи) 
Една улица над Про Кредит Регионална Академија се тампонираше а една со 

приклучна раскрсница се асфалтираше во Сателитската Населба Езеро Младост. 
Oд предвидените средства во износ од  4.000.000,00 денари се потрошени средства 

во износ од 4.000.000,00 денари (100,00 %). 
ЈЕ0  Изградба на простори за паркирање 
Се тампонираше времен паркинг во Нова Населба, се асфалтираше паркингот под 

Ликовен салон и се бетонираше паркингот во близина на железен мост.  
Oд предвидените средства во износ од 2.000.000,00 денари се потрошени средства 

во износ од 1.371.068,00 денари (68,55 %). 
 

Дел од изведените активности во 2019 година согласно Договорите и динамиката за 
исплата на доставените ситуации ќе се реализира во 2020 година. Финансискиот дел од 
извештајот се однесува на изведените работи кои се наплатени. Изведените работи  кои не 
се исплатени не се вкалкулирани во процентуалниот износ на реализација. Од вкупно 
предвидени средства во износ од 125.283.848,00 денари потрошени се 99.450.720,00 денари 
или 79,38%. Преку Програмата за УГЗ на просторот на општина Велес се исплатени 
87.936.682 денари или 70,19%  и тоа  за реализација на Програмата за јавна чистота од 
предвидените 12.250.000 денари се реализирани 7.667.701 денари, а за реализација на 
Програмата за уредување и одржување на градското зеленило од 15.750.000 денари 
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реализирани се 10.318.261,00 денари. За обврски од минати години спрема ЈКП Дервен се 
реализирани преку буџетската програма А3 во износ од 43.333.272,00 денари. 
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 Заштита на животната средина 
 

 
  

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ФИНАНСИСКА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2019 ГОДИНА 

 
Во текот на 2019 година од планираните 9, финансиски се реализирани сите 9 области од Програмата наведени во следната табела:  

 
Табела. Финансиска реализација на Програма за заштита на животната средина 

Програма Назив 
Планирано 

МКД Година 
Потрошено 

МКД 
Разлика 

МКД Реализација 

Р1 17-Р1.Анализи на квалитет на животна средина 300.000,00 2019 83.115,00 216.885,00 27,71% 

Р1 
17-Р1.Проектна документација за животна 
средина 100.000,00 2019 63.012,00 36.988,00 63.01% 

Р1 Стратешки документи за животна средина 250.000,00 2019 250.000,00 0 100,00% 

Р1 
17-Р1.Реализација на мерки од Програма за 
управување со отпадот 500.000,00 2019 499.848,00 152,00 99.97% 

Р1 
17-Р1.Набавка на материјал за хортикултурно 
уредување 1.231.975,00 2019 1.264.127,00 -32.152,00 102.61% 

Р1 
17-Р1. Расчистување на опожарена површина на 
дел од локалитет Езеро Младост 1.700.000,00 2019 670.240,00 1.029.760 39.43% 

РА 
17-РА.Набавка на опрема за управување со отпад 
– дел од Програма за управување со отпадот 1.937.465,00 2019 1.929.707,00 7.758,00 99.60% 

РА 

17-РА. Замена на постојни котли во општинската 
зграда и вградување на котли на пелети/природен 
гас 1.965.673,00 2019 1.965.673,00 0 100,00% 

РА 
17-РА.Подигнување на нови зелени површини и 
уредување на запуштени зелени површини 3.468.887,00 2019 5.463.100,00 -1.994.213,00 157,49% 

       

ВКУПНО:   11.454.000,00  2019 12.188.822,00      734.822,00  106,42% 
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Програмската реализација се извршуваше преку спроведување на следните 
активности: 
 

 Во делот Анализи на квалитет на животната средина потрошените средства  се за извршен мониторинг на 
средина – воздух и бучава. 

 Во делот на Проектна документација за животна средина изготвени се:  Стратегиска 
оцена за влијание врз животна средина на плански документи, во еколошкиот дел од 
постапката на изготвување и донесување на урбанистички планови за општината, 
Елаборати за заштита на животната средина за инфраструктурни објекти чиј 
инвеститор е општината.  

 Во делот Стратешки документи за животна средина изработена е Стратегија за 
искористување на обновливи извори на енергија на територијата на Општина Велес. 

 При реализација на Програмата за управување со отпад реализирани се средства за 
чистење на диви депонии во населените места и во градската средина. 

 Во делот за Набавка на материјал за хортикултурно уредување извршена е набавка на 
цветен расад, грмушести и 550 шестгодишни садници (листопадни и зимзелени) за 
есенското и пролетното хортикултурно уредување на постоечките и новоформираните 
зелени површини, како и 7000 садници за пошумување. 

 Во делот Расчистување на опожарена површина на дел од локалитет Езеро Младост е 
извршено расчистување на површина од 11,871м2 на простор каде треба да се изгради 
Еко-кампот и Паркот на авантури во рамките на проектот СМАРТ Езеро. 
 
Капитални расходи 

 Во ставката Набавка на опрема за управување со отпад – дел од Програма за 
управување со отпадот извршена е набавка на 1380 стандардизирани канти за 
домаќинства и 2 подземни контејнери од 3м3 на локација спроти новиот театар ЈХК 
Џинот. 

 Извршено е демонтирање на вториот стар котел во општинската зграда и истиот е 
заменет со нов  на пелети/природен гас со што проектот кој за почна во 2018г. се 
заврши во почетокот на 2019г. 

 Активностите за Подигнување на нови зелени површини и уредување на запуштени 
зелени површини согласно усвоената Програма за 2019г. се реализирани, но е 
извршено плаќање на фактури за подигнување на нови зелени површини од минати 
години. 
 
 За реализацијата на проектите во 2019 година планирани се вкупно 11.454.000,00 

денари, а потрошени се 12.188.822,00 денари.  
 
Ако се споредуваат финансиските параметри, односно висината на планирани и 

потрошени (платени) финансиски средства, тогаш реализацијата на Програмата во делот на 
заштита на животната средина изнесува 106,42%. 

 
 

 
3.7.К – Култура 

 
 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2019 
година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и предлог 
документ. Вкупно планираните средства  од Буџетот на Општина Велес за 2019 година, 
заклучно со 31 декември изнесуваа 5.120.000,00 денари и истата преку прегледот на 
бројките е заокружена со степен на реализација од 60,27 проценти. Средствата од 
Министерството за култура се однесуваат на блок-дотациите наменети за локалните 
установи од областа на културата.  

Програмата за култура опфаќа седум поглавја: манифестации, поддршка на проекти, 
инвестиции, поддршка на локални установи, трансфер на средства и други расходи. 
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Најголемиот дел од Програмата е опфатен во поглавјето  Манифестации. Тука се 
поместени културните збиднувања од меѓународен, републички и локален карактер што ги 
реализира општинската администрација во партнерство со локалните установи од областа 
на културата, НУЦК театар „ЈХК-Џинот“, Организациските одбори на дел од културните 
манифестации, граѓанските организации, бројни културни работници  и поединци. Преку ова 
поглавје, содржински се интегрирани еднодневните настани и бројни комплексни 
манифестации кои во себе обединуваат повеќе уметности што се реализираат во 
времетраење од неколку дена. Такви се меѓународните фестивали, изложбите, промоциите, 
така што бројката на културни настани е многу поголема од она што е претставено преку 
табеларниот приказ во Програмата. Во календарската година, предмет на Годишниот 
извештај, на задоволство на граѓаните на Општина Велес, беа организирани  бројни 
непредвидени, но значајни културни настани.  

Во 2019 година традиционално се реализираа двете најголеми  меѓународни 
културни манифестации: 56.Рацинови средби и Интернационалниот фолклорен фестивал 
„Велес“, а за првпат беше востановена манифестацијата Меѓународна скулпторска колонија.   
Во периодот од 24 јуни 7 јули 2019 година, шест уметници, скулптори од државата и 
странство беа дел од првата меѓународна скулпторска колонија „Велес 2019”. Тие 
изработија шест значајни дела со што создадоа нова урбана естетика во Велес. Во рамки на 
активностите за одбележување на 9 Ноември, Денот на ослободувањето на градот, истите 
беа свечено промовирани.Новите урбани скулптури се наоѓаат во Младинскиот парк, во 
паркот кај Офицерскиот дом и во центарот на градот, а ги изработија академските скулптори 
Илчо Стојановски од Велес, Горан Ѓорев од Демир Капија, Горан Стаменков од Скопје, 
Весела Стаменова и Павел Василев од Софија, Република Бугарија и Никола Ненадиќ од 
Риека, Република Хрватска. Со употребата на старото железо и мермерот како работни 
материјали, уметниците испратија порака за зачувување на животната средина, 
рециклирање и алтернативата како на креативен начин може да се  искористува отпадот. 
 

              Интернационалниот фолклорен фестивал се одржа во 4 фестивалски вечери во 
периодот од 03 јули до 06 јули 2019 година на летната сцена во Амфитеатарот во Младинскиот 
парк. Фестивалот започна со дефиле по улиците на градот, кое и оваа година го проследи бројна 
публика. На шеснаесеттиот Интернационален фолклорен фестивал „Велес“ 2019 учествуваа  
фолклорни ансамбли од  Италија (Сардинија), Босна и Херцеговина, Полска, Турција, Бугарија и 
ХрватскаОд Република Македонија на Фестивалот настапија ансамбли: ФА ,,Тикваш“,ФА „Кочо 
Рацин“, и ФА „Китка “. Од Општина Велес на Фестивалот настапија: КУД „Вила Зора“ - Велес, 
Ансамбл „Керамичар“ – Велес,  КУД „Коле Неделковски“ – Велес,  Ансамбл „Распеани велешани“, 
пејачка група „Распеани пензионери“- Велес, БС Анабела и Камерниот црковен 
хор „Св.Великомаченик Пантелејмон“.   
56. Рацинови средби се афирмација на културните вредности на Кочо Рацин, обезбедување 
на нивна достапност до граѓаните и нивно масовно учество во Манифестацијата.  Преку 
нивната реализација се поттикнува развојот на културата и се создаваат услови за 
рамномерен културен развој согласно приоритетите утврдени во Националната програма за 
култура. Започнаа на 6 јуни со велосипедската трка „Возиме за Рацин“. На свеченото 
отворање, на поетскиот митинг настапија еминентни поетски имиња од земјата и од 
Словенија, Србија, Бугарија, Турција и Албанија. Вечерта заврши со настап на 
група„Монистра“. 

. На 7 јуни беа доделени Рациновото признание на проф.д-р Венко Андоновски и Почесното 
Рациново признание на Н. Е. Милан Јазбец, амбасадор на Република Словенија во Република 
Северна Македонија. Вечерта заврши со Драган Даутовски трио.  

На 8 јуни започна маршот „Цвеќе за Рацин’ (поаѓање од Велес, со крајна дестинација 
Лопушник), којшто заврши на 13 јуни со поетско читање на планината Лопушник.  

Сето ова беше збогатено со научен симпозиум организиран од Институтот за македонски 
јазик „Крсте Петков Мисирков“, промоции и изложби.   

Во рамките на програмата за култура,  традиционално се одржаа  и Детските 
Рацинови средби. 

Во соработка со Народниот музеј и Локалната библиотека, Општина Велес 
реализираше бројни промоции на книги и изложби на македонски автори, а беа подржани и 
самостојни ликовни изложби на велешки уметници. 
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Имено, над триесет уметнички дела на врвниот ликовен уметник од Велес, 
Александар Јовановски Мијак беа презентирани на три самостојни изложби во  Соединетите 
Американски Држави. Исто така, реномираниот ликовен уметник од Велес, Филип 
Коруновски со дел од својот творечки опус преку самостојна изложба „Не знаејќи”, се 
претстави во Берлин, Германија. Вљубениците во уметноста можеа да ги видат неговите 
уметнички дела во Prima Center Berlin, а изложбата е организирана во рамките на Kolinie 
wedding. 

Во рамки на деновите за одбележување на 9 Ноември, Денот на ослободувањето на 
Велес беше одбележан и пеесет годишниот јубилеј од творештвото на академскиот вајар, 
Војко Јаневски.  

На ликовната изложба беа изложени 45 слики изработени во разни техники, а беше 
промовирана и монографијата која содржи над 150 фотографии и каталошки податоци за 
творечкиот опус на Јаневски.  

Развивајќи ја сестраноста на културата, Општина Велес изрази поддршка на 
Детскиот хор „Св. Кирил и Методиј”од Велес. Под раководство на проф. Веселинка 
Маџарова, хорот учествуваше на петтиот Интернационален фестивал на хорска музика во 
Чанаккале, Република Турција. 

Во конкуренција на единаесет држави учеснички и настапи на 44 хорови со долга 
хорска традиција и добитници на престижни гран-при награди на светската хорска 
олимпијада, во категоријата на детски хорови, хористите од Велес го освоија високото второ 
место. 

Во живописнaтa спомен куќa на Касапови, се одржа втората Интернационална стрип 
колонија „Велес 2019“. Колонијата ја организираше Стрип центарот од Велес, а во неа 
учествуваа стрип автори од државата и уметници од Финска, Словенија, Србија, Хрватска и 
Грција. Македонската стрип сцена беше застапена со автори од разни генерации, кои го 
развиваа својот талент под менторство на проф.Владимир Весовиќ од Белград, светски 
признат уметник и основач на стрип школата „Никола Лобачев“ во  Белград. 

Стрип центарот на Македонија –Велес го реализираше и дводневното стрип 
училиште за млади од различни етнички колективитети од Куманово, Кавадарци и Велес. 
Под проектен наслов „Стрипот во интеркултурна едукативна мисија“ учесниците ја 
промовираа интеркултурноста како и деметрополизацијата на културата како една од 
основните заложби во Националната стратегија за развој на културата 2018-2022.  

Во рамки на велешкото културно лето „Велес Фест”, во организација на Руската 
државна агенција Россотрудничество, Амбасадата на Русија и со поддршка на Општина 
Велес, пред велешката публика се одржа камерен концерт на еминентни руски солисти 
насловен како „Амбасада на мајсторството”. На концертот со дела од Бах, Чајковски, 
Скрјабин, Пуленк, Лист и Боца, настапија 20-годишната Ана Грот, 23-годишниот Камил 
Мухаметдинов и 20-годишниот Алексеј Савинков. Врвните млади солисти се лауреати на 
интернационални натпревари и добитници на највисоки музички признанија во своите 
области во Русија и светот и членови на престижната Музичка куќа на Санкт Петербург. 

Општина Велес ја поддржа и промоцијата на творештвото и издаваштвото на 
членовите на клубот на писатели „Коста Солев Рацин“. Беа промовирани сите дела кои 
клубот ги има издадено во последните пет години, а беше претставено и творештвото на 
членовите на клубот кои во 2019 година имаат издадено нови книги. 

Презентирани се последните четири броја од списанието за култура „Велес”, петте 
зборника „Велешки поетски пулсирања” со дела од роднокрајни поети и  ученици од 
средните општински училишта, како  и книгата „Новогодишни мечти“ која содржи текстови од 
талентирани ученици од сите основни општински училишта.  

Настан што предизвика внимание пред  велешката културна јавност во 2019 година 
беше и промоцијата на второто издание на најновото поетско остварување ,,21″ од 
меѓународно признатиот поет Игор Крајчев. Делото на претставникот на новата генерација 
поети од Велес, добитник на наградата „Јован Котески 2019”, но и на многу други престижни 
награди, со повеќе објавени книжевни дела беше промовирано во Локалната библиотека 
,,Гоце Делчев”.  

По повод 22 декември, одбележувањето на 111-годишнината од раѓањето на 
великанот Коста Солев Рацин и одбележувањето на 80-годишнината од излегувањето од 
печат на легендарната стихозбирка „Бели мугри”, беше организирана свечена вечер под 
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наслов „Чествување на Рацин – Рацинови дамари”. Во рамки на свеченоста беше прикажан 
документарниот филм – филмската поема „Бели мугри” по стихови на Кочо Рацин, во 
продукција на „Вардар филм”, а се одржа и промоција на книгата „Припитомување на 
кучката: раскази за лудилото” од годинешниот добитник на Рациновото признание, проф. д-р 
Венко Андоновски.  

Годишната програма за култура за 2019 година се заокружи со два настана: 
традиционална свеченост на која се врачуваат наградите на најуспешните поединци, а во 
нивна чест настапи секстетот на малиот камерен оркестар на Пламенка Трајковска и беше 
организиран новогодишен настан за најмалите велешанчиња, дечиња со попречености и 
деца без родители и родителска грижа. На настанот настапија членовите на БС Анабела, а 
велешка професионална актерска екипа ја изведе театарска претстава: „Снешка смешка и 
Тео текнувало го спасуваат Дедо Мраз“ и им беа врачени новогодишни пакетчиња.   

Значајните успеси на вистинските амбасадори на велешката култура и уметничко 
богатство Општина Велес ги поддржува, а и понатаму ќе се заложува истите да бидат 
достоинствено презентирани пред пошироката јавност. 

Од поглавјето Годишнини се покриваат  трошоците што произлегуваат од 
реализирањето на Програмата за обележување годишнини на значајни настани и личности 
за 2019 година. 

Настани што предизвикаа интерес и внимание кај велешката културна  јавност се и 
Свечената академија организирана во чест на 24 Мај, Ден на сесловенските просветители - 
Св. Кирил и Методиј, јубилејот 40 години од отворањето на Спомен-костурницата со 
промовирање на каталогот „Спомен-костурница на загинатите борци во НОВ од Велес и 
велешко” .  Програмата беше збогатена и со настапот на пријателите на Велес од регионот 
Алзас, Република Франција, Рене Егл и група „Кутерн“. 
Начин на реализирање 
Бидејќи основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на 
културата за 2019 година е обезбедување на активен однос на Општина Велес кон 
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата, сочувување 
и афирмирање на културното наследство и идентитет на општината и презентирање и 
афирмирање на творците и интерпретаторите на културата, Општина Велес во 
реализирањето на програмата вклучи голем број граѓани, здруженија на граѓани и уметници 
од различни профили.  
Организирањето на културните манифестации, обезбедувањето на просторот, проектните 
активности, одржувањето на објектите сопственост на општината во кои се одржуваат 
културните настани ги опслужува општинската администрација. 
 
 
 
 
 
 
3.9. В – Социјална заштита и заштита на децата 
 

 Програмата за активностите на Општина Велес во областа на 
социјалната заштита за 2019 година, е димензионирана на 96.575.000,00 денари од 
кои 3.900.000,00 од Буџетот на Општина Велес, а 92.275.000,00 се блок-дотации од 
Министерството за труд и социјална политика и сопствени приходи на ОЈУ Детска 
градинка „Димче Мирчев“.Програмата донесена е во транспарентна постапка во две 
фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на календарската година претрпе две 
измени, горе наведените износи се однесуваат на последната измена на 
програмата. Средствата во Програмата се распределени на:Социјална поддршка на 
заедницата, Општина по мерка на детето, Лица со хендикеп, Меѓуинституционална 
соработка, Родова рамноправност, Грижа за стари лица, Меѓуопштинска соработка, 
Инвестиции и  Трансфер на средства. Програмата за социјална заштита ги опфаќа 
сите ранливи категори со цел да им се подобри квалитетот на живот и да се 



 48

овозможи социјална сигурност и инклузивност. Голем дел од активностите се 
сведуваат на волонтерски активности и активности поврзани со институции, со 
Граѓански организации на инвалидни лица,  реализации по одредени програми и 
проекти на Влада на Република Северна Македонија преку ресорсни министерства.  

Во делот на Социјална поддршка на заедницата реализација има по следните 
ставки: Финансиска помош на членови на социјално загрозени семејства 
реализирана е со 495.000,00 денари.Поддршка на припадници на маргинализирани 
групи (лица лекувани од болести на зависности, бездомници, поранешни 
затвореници и сл.) реализирана е со 15.000,00 денари. Реализацијата на овие 
ставки зависи од доставени барања од граѓани. Во делот на Општина по мерка на 
детето, дадена е поддршка на деца без родители на почетокот на учебната година 
51.766,00 денари. За деца Роми кои се опфатени во предушилишно згрижување и 
воспитување, платен е превозот од нивните домови до градинка и назад.  

Стратегискиот документ ЛАПЛИ усвоен од Советот на Општина Велес со 
временската рамка од 2016-2020 година успешно се реализира. Преку низа 
активности се реализираат целите по секоја од приоритетни области. Оваа 
флексибилна мапа на локални политики изготвена со партиципативно учество на 
сите засегнати страни овозможи дизајнирање, рефокусирање и имплементација на 
планови, програми и иновативни форми за создавање услови за поквалитетни 
услуги и подобрени услови за живот на лицата со инвалидност. Реализирани 
активности согласно Локалниот акциски план на инвалидни лица се: одржување на 
адаптираното возило за инвалидни лица на Здружени „Мобилност“, во возна 
состојба. Адаптираното возило е донација од Дрекслмајер, на ЗГ „Мобилност“ а 
истото го користат сите здруженија на инвалидни лица во локалната заедница 
издвоени се 46.000,00 денари. Исто така дадена е финансиска поддршка на 
„Здружение на слепи лица“ Велес, за печатење на четири книги на брајово писмо, 
реализирани се 44.720,00 денари. Во соработка со ОО Црвен крст со кој Општина 
Велес потпиша меморандум, организирана е  крводарителска акција по повод 9 – ти 
Ноември Ден на Општина Велес, реализирани се предвања „Едукативни 
презентации за болести на зависности“ , финансиски е подржан настанот за 
одбележување на  Светскиот ден на гладта.  

За реализација на програмата на Локалниот Совет за превенција од детско 
престапништво потрошени се 26.977,00 денари. 

 Општина Велес како одговорен субјект во целост ги спроведува законските 
одредби и постапува согласно роковите и насоките за реализација на сите 
произлезени обврски за воспоставување еднакви можности и еднаков третман на 
жените и мажите во сите сфери на општественото живеење во Општина Велес. Во 
континуитет ги следи сите актуелни состојби, законски измени и дополнувања, 
иницира акции и ги имплементира работните обврски за родова рамноправност со 
сопствени средства од Буџетот на општината. Поддржува активности и ја 
инкорпорира родовата рамноправност преку реализација на Оперативниот план за 
еднакви можности и годишните програми. ОО на Жени Велес во рамките на 
кампањата 16 дена активизам – борба против семејно насилство реализирани се 
повеќе активности во вид на советувалишта, едукативни трибини и работилници. 
Поддржани се национални кампањи за справување со дискриминација и семејно 
насилство, еднакви можности и човекови права. Дистрибуирани се едукативни 
флаери и беџови за кампањи во повеќе ограноци на здружението во рурални 
средини во општината. Реализиран е проектот „Прекини го молкот“ со финансиска 
поддршка во висина од 50.000,00 денари. ЗГ „Центар за активни граѓани АКТИВО“ 
Велес за реализација на проектот „Вклучување на жените од руралните средини во 
креирање на локални политики“, кој опфаќаше и поставување на урбана опрема и 
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спортски реквизити во с.Горно Оризари и с. Башино село, доби  финансиска 
поддршка во висина од 200.000,00 денари. 

Во 2019 година процентот на реализација на Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на социјалната заштита  изнесува 26,91%. Ова не значи 
дека активностите предвидени со Програмата не се реализирани. Напротив, ова се 
должи на претежно волонтерската и доброволна работа на граѓанскиот сектор, 
општинската администрација и поединци. 
 
   
 
 

     
     
     
     
     

 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот за 

2019 година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и 
предлог документ. Вкупно планираните средства за 2019 година изнесуваа 
8.730.000,00 денари Во текот на календарската година програмата претрпе две 
измени, горе наведениот износ се однесува на  последната измена  на 
програмата.  

Во 2019 година програмата од областа на спортот опфати четири дела и тоа: 
 I. Спортски манифестации  
II. Поддршка на спортски сојузи  
III. Поддршка на спортот во градот  
IV. Инвестиции  
Во делот Спортски манифестации со оваа Програма поддржани се повеќе од 

60 спортски настани, од кои дел со меѓународен карактер. Исто така дадена е 
поддршка на сите спортски сојузи, на клубови и поединци што даваат активен 
придонес за развој на спортот во Општина Велес.  

За сочувување на континуитетот од областа на спортот за кој постои интерес 
кај граѓаните, спортистите и спортските организации, организирани се и реализирани 
одреден број на спортски и спортскорекреативни манифестации од кои посебен 
интерес кај граѓаните предизвикаа: турнирите во мал и голем фудбал реализирани 
се 242.000,00 денари, турнири во кајак реализирани 90.000,00 денари, турнири во 
спортски риболов реализирани се 60.000,00 денари, поддршка на велосипедски и 
мото натпревари потрошени се 65.000,00 денари, турнир во кошарка реализирани 
18.000,00 денари, турнир во боречки вештини реализирани се 15.000,00 денари, 
турнир во тенис реализирани се 15.000,00 денари, дадена е поддршка на турнир во 
стрелаштво во висина од 30.000,00 денари, турнир во борење на пеливани 
релизиран е со финансиска поддршка во висина од 100.000,00 денари, 
меморијалните турнири во сите спортови, пливачкиот маратон  оваа година се одржа 
по шести пат и имаше меѓународен карактер реализиран со 253.400,00 денари,  за 
унапредување на спортскиот живот на лицата со телесна  инвалидност  реализирани 
се 30.000,00 денари и поддржан е спортскиот настан „Избор на најдобар спортист и 
спортска екипа за 2019 година“ со 50.000,00 денари. 

И во 2019 година од оваа Програма беа обезбедени значителни средства за 
поддршка на активностите на спортски сојузи. Со цел да се вклучат поголем број 
млади во спортскиот живот, општината ги поддржува спортските сојузи и нивните 
активности. Во 2019 година финансиска поддршка добија: Сојузот на училишен 
спорт потрошени средства 280.000,00 денари, Сојузот за спортска рекреација на 
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инвалидизирани лица - реализирани 60.000,00 денари  и Општинскиот фудбалски 
сојуз – реализирани средства во висина од 300.000,00 денари. Сите сојузи во своите 
програми за 2019 година реализираа спортски активности што опфаќаат голем број 
учесници од сите возрасти од обата пола.  

Во делот Поддршка на развојот на спортот во градот – за надомест за 
користење на спортски објекти за квалитетен спорт од страна на спортските клубови 
искористени се 1.685.000,00 денари. За поддршка на младински екипи-надомест за 
користење на спортски објекти потрошени се 330.000,00 денари. 

Од оваа Програма: Друштвото за спортски дејности Градски ракометен клуб 
„Борец“ АД Велес потрошени средства 915.700,00 денари, Градски одбојкарски клуб 
„Борец“ потрошени средства 300.000,00  и Кошаркарски клуб „Борец Баскет“ 
потрошени се 50.000,00 денари. За поддрша на спортисти за учество на балкански, 
европски и светски првенства и олимписки игри реализирани се 22.222,00 денари. 

 Во делот Инвестиции за „Реконструкција на Градски стадион“ потрошени се 
596.370,00 денари, за „Одржувањена фудбалско игралиште“ потрошени се 
164.178,00 денари. 

Вкупната реализација на Програмата на активностите на Општина Велес во 
областа на спортот во 2019 година изнесува 5.975.148,00 денари или 68,44%.  

    
     
     
     
     
  

 
 
 Т-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Програмата за активностите на Општина Велес 

во областа на здравствената заштита за 2019 година, е димензионирана на 
6.500.000,00 донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и 
предлог документ. Во текот на календарската година програмата претрпе една 
измена горе наведениот износ се однесува на  измената на програмата.  

Средствата во Програмата се распределени на: - Превентивна здравствена; - 
Општи мерки за заштита на населението од заразни болести; - Промоција и 
едукација; - Меѓуинституционална соработка; - Бездомни животни. 

 Во делот на превентивната здравствена заштита за џдравствени прегледи на 
вработени во општинска администрација потрошени се 68.800,00 денара за 
здравствени прегледи на вработени во ТППЕ потрошени се 41.400,00 денари.  

И оваа година е поддржан проектот на Друштво на родители за грижа за 
здраво поколение и Здружение на лица заболени од церебрална парализа за 
рехабилитација на деца од Велес, реализирани се 120.000,00 денари. 

 Во делот Општи мерки за заштита на населението од заразни болести 
преземени мерки за здравствената заштита и извршена е редовна пролетна и 
есенска дератизација, дезинфекција и дезинсекција на јавните површини и објекти 
во општина Велес, за што потрошени се 221.391,00 денари.  

Ларвицидно третирање за заштита од комарци е спроведено од 16-29 март 
2019 година. Аеросолна дезинсекција е реализирани со три авионски прскања за 
заштита од комарци: на 23 мај 2019 година, прва аеросолна дезинсекција;  на  13 - 
јуни 2019 година, втора аеросолна дезинсекција;  на 13 јули 2019 година, трета 
аеросолна дезинсекција; Од предвидени 1.500.000,00 денари реализирани 
1.444.320,00 денари.  

Во делот на промоција и едукација значајно место се отстапи на трибините. 
Општина Велес во соработка со Советот за јавно здравје  и Центарот за јавно 
здравје - Велес,  организираше  трибини на тема: заштити, спречи, вакцинирај. 
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Во делот на Бездомни животни, од предвидени 2.000.000,00 потрошени се 
1.623.208,00 денари. Третирани се 120 бездомни кучиња, Третирањето подразбира 
заловување и медицински третман на заловените кучиња односно по заловувањето 
кучињата се оперираат – стерилизираат, се прави тест – лајшманиоза, потоа се 
вакцинираат  против болеста беснил, се третираат со средство против едно и 
ектопаразити. Третираните кучиња се обележуваат со микрочип  и согласно Законот 
за заштита и благосостојба на животните се враќаат на реонот на заловување, 9 
бездомни кучиња се еутанизирани, 20 се вдомени.  

Реализирани финансиски средства од програмата за здравствена заштита се 
3.519.119,00 денари или 54.14%.  

 
 
 
3.10. W – Противпожарна заштита 

Со реализацијата на процесот на децентрализацијата во јули 2005 година и 
новите надлежности на локалната власт, работата и  вработените во 
Територијалната противпожарна единица  станаа дел од администрацијата на 
Општина Велес. 
При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина Велес 
презеде вкупно 25 пожарникари,а во текот на последниве три години  година се 
пензионирани  8 лица, a во текот на 2019 година на основа дадената согласност од 
Министерството за внатрешни работи се вработени 9 лица. 
 Во согласност со Законот за пожарникарството („Службен весник на РМ“ 
бр.67/04. 55/13), средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во 
Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија, додека финансирањето на другите оперативни активности и тековно 
одржување се  средства од Буџетот на Општина Велес. 
   Противпожарната заштита е реализирана со 83,79 %,од кои за плати и 
надоместоци од плати  се реализирани 14.309.874,00  денари односно 55,65%, 
додека за  стоки и услуги (комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, 
поправки и редовно одржување на возилата,  регистрација на  возилата), или  
1.050.169 денари односно 7,33 % од вкупно реализираните средства.. 
 Во текот на 2019 година за набавка на  опрема се потрошени се 420.491,00  
денари Извршена е набавка на дел од потребната униформа и заштитна опрема на 
пожарникарите потребна при гаснење на пожар, а вршени се и редовни контроли на 
возилата и другата техничка опрема со цел да бидат подготвени за употреба во 
секое време за потребите на сите три општини на чија територија дејствуваат. Дел 
од опремата е доста стара, тешко се одржува, и ПП возилата скоро после секоја 
поголема интервенција се сервисираат. Во текот на 2019 година имаат 351 
интервенции.Меѓутоа, и покрај се, вработените во ТППЕ Велес   успеваат  успешно 
да ги извршуваат своите работни обврски. 

 
4. Детален извештај за трошење на буџетската резерва 
 
               Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма А0 - 
Совет на Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 
1.000.000 денари и програма Д0-Градоначалник,ставка 413 - Тековни резерви 
(разновидни расходи) во износ од 450.000 денари, во 2019 година вкупно се 
потрошени  852.829 денари и тоа 462.829 oд програма А0-Совет на општина Велес и 
390.000  од програма-Д0-Градоначалник. 
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• Тековни резерви 
 
Програма А0-Совет на Општина 
 
 1.Исплатени 143.529 ден. на име помош поради опожарени станбени објекти 
на следниве лица: 
 
  Манев Велибор                              20.000 денари 
Авдовиќ Алија                                  20.000 денари 
Јорданова Илка                               20.000 денари 
Зафировска Жаклина                      23.529 денари 
Галев Тоше                                      25.000 денари 
Попов Иван 10.000 денари 
Ангелов Ангел                                 10.000 денари   
Рашидов Фадил                              15.000 денари    
 
   2.Исплатени 10.000 ден. на Димовска Валерија како еднократен надоместок за 
покривање на дел од трошоци за филмска репортажа. 
 
  3. Исплатени 135.000 ден.  за учество на меѓународни натпревари  на 
следниве лица и спортски друштва: 
 
Стефановски Деан                          30.000 денари                                
Спасиќ Љубомир                  15.000 денари 
Игнатов Христијан 15.000 денари 
Кајакарски кану клуб Вардар  20.000 денари 
КК Борец 20.000 денари 
Атлетски клуб Велес 15.000 денари 
Изв.одред-Димитар Влахов 20.000 денари 

 
4. Исплатени  вкупно 9.300 ден. на лицето Стоиловска Снежана за замена на 

шофершајбна на кола, поради падната гранка врз неа.  
 

   5. Исплатени 122.000 ден.  за лекување на: 
 
Здравковска Бисера 30.000 денари 
Шакиров Џемаил                             12.000 денари 
Јакупи Фета 30.000 денари 
Алексовска Маријана 50.000 денари 
 
 6.Исплатени 13.000 ден. на   Ивчевска Вера и 30.000 ден. на  Магбер Шакир за 
егзистенцијални потреби. 
         Вкупно од Програмата А0- Совет на Општина од контото 413110-Тековни 
резерви  (разновидни трошоци) се потрошени вкупно 462.829 денари. 
 
 
 
 
 
 
Програма Д0-градоначалник 
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Име и презиме 

 

Смрт на член на потесно семејство 

Томислав Иванов 15.000 

Горан Иванов 15.000 

Валентина Јурукова 15.000 

Зоран Илиев 15.000 

Иванка Славковска 15.000 

Весна Дончевска 15.000 

Зоранчо Божиновски 15.000 

Јулијана Трчкова 15.000 

Марјан Панов 15.000 

Невенка Петрушевска 15.000 

Ленче Петрушевска 15.000 

Василка Палитова 15.000 

Јован Јовановски 15.000 

Весна Трипчева 15.000 

Силвана Павлова 15.000 

Зоранчо Божиновски 15.000 

Јадранка Николова 15.000 

Билјана Ш.Манаскова 15.000 

Валентина Р.Арсовска 15.000 

Аце Темелковски 15.000 

Суљо Фиуљанин 15.000 

Димче Лефков 15.000 

Ленче Петровска 15.000 

Роберто Шаќиров 15.000 

Вкупно 360.000 

 
 
Име и презиме Смрт на вработен 

Дејан Трипуновски                                                    30.000 

Вкупно                                                    30.000 

 
Од тековни резерви програма До- Градоначалник од контото 413110-Тековни 
резерви(разновидни расходи) - за смрт на член на потесно семејство се исплатени 
средства во износ од 360.000 денари и за смрт на вработени во буџетските установи 
се исплатени 30.000 денари.или вкупно се исплатени 390.000 денари. 
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