
  
 

 
 

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 2020 ГОДИНА 

Февруари 2021 
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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 

Вку 
пно 

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  2019 

Вкупно Микро Мали Средни Големи 

1830 1310 491 20 9 

 
 
 
На територијата на општината постојат 1.830 активни  деловни субјекти во  во 2018 

година распоредени по  следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности : 
 

 

Активни деловни субјекти по сектори на дејност според 
НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември 2019 

Земјоделство, шумарство и рибарство 92 

Рударство и вадење на камен 11 

Преработувачка индустрија 229 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 

1 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпад; санација на околината 6 

Градежништво 89 

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 603 

Транспорт и складирање 169 
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Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 90 

Информации и комуникации 31 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 7 

Дејности во врска со недвижен имот 9 

Стручни, научни и технички дејности 186 

Административни и помошни услужни дејности 32 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 4 

Образование 30 

Дејности на здравствена и социјална заштита 81 

Уметност, забава и рекреација 38 

Други услужни дејности 122 

Вкупно 1830 
 
 
 

 
 
 

Извор: Државен завод за статистика (2019) 
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  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. 

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 2020 година донесе буџет во 
транспаретна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од 1.120.414.781 денари 
по  програми согласно буџетско-трезорското работење   со следната структура на приходи и 
расходи:                  

        
Планирани приходи                  Табела 1            
                         во ден 

 
Планирани приходи  по  
видови 

 
2019 год. 

 

 
2020 год. 

 

сооднос 
2020/2019 

% 

 
Даночни приходи 

 
152.467.000 

 
167.231.221 

109.68 

Неданочни приходи 
 

 
88.906.800 

 
95.005.703 

106.85 

Капитални приходи 
 

 
32.391.195 

 
54.046.867 

166,85 

Трансфери 
 

 
176.019.933 

 
183.533.043 

104,26 

Блок дотации  
 

 
493.672.657 

 
572.567.393 

115,98 

Донации 
 

 
42.461.595 

 
48.030.554 

113,11 

Кредити 
 

 
0 

 
0 

 
0 

Вкупно планирани  
приходи                   
 

 
985.919.180 

 
1.120.414.781 

 
113,64 
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Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи во 2020 
година  во однос на 2019 година бележат пораст од  13,64 %.  

Порастот на вкупните приходи  се должи пред се на зголемувањето на планираните 
капитални приходи од 66,85%  и зголемувањето на блок дотациите за  15,98%.  

 
Планирани расходи                 
                     Табела 2 
               

     во денари 

Планирани  расходи по видови 2019 год. 2020 
сооднос 
2020/2019 

% 

Плати,наемнини и 
Надоместоци 
 

 
412.078.360 

 
487.834.311 118,38 

Резерви и недефинирани  
Расходи 
 

 
1.450.000 

 
2.796.552 192,86 

 
Стоки и услуги 
 

 
324.152.494 

 
324.706.510 100,17 

 
Каматни плаќања 

 
10.000 

 
10.000 

 
100 

 
Субвенции и Трансфери 
 

 
  94.960.371 

 
68.164.804 71,78 

 
Капитални расходи 
 

 
144.370.397 

 
227.955.046 157,89 

 
Социјални бенефиции 
 

 
600.000 

 
650.000 108,33 

Отплата на главница 
 

 
8.297.558 

 
8.297.558 

100 

 
 Вкупно планирани расходи     
            

 
985.919.180 

 
1.120.414.781 113,64 
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 И кај вкупно планираните расходи  во 2020 година споредено со планираните 
расходи за 2019 година се забележува пораст од 13,64% 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  резервите и недефенираните расходи,како и кај   
планираните  капитални расходити  

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 2019 год 2020 
сооднос 
2019/2018 

 % 

 
Даночни приходи 
 

 
129.042.790 

 
126.529.896 98,05 

 
Неданочни приходи 
 

 
39.396.087 

 
18.513.868 46,99 

 
Капитални приходи 
 

 
42.805.277 

 
14.495.852 33,86 

 
Трансфери 
 

 
68.434.125 

 
51.025.718 74,56 

 
Блок дотации 
 

 
455.365.604 

 
503.910.421 110,66 

 
Донации 
 

 
18.024.445 

 
12.113.892 67,20 

 
Кредити 
 

 
0 

 
0 0 

 
Депозити 
 

 
21.725.411 

 
45.808.901 210,85 

 
Вкупно реализирани приходи 
 

 
774.793.739 

 
772.398.548 99,69 
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Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните 
приходи во општина Велес за 2020 година изнесуваат 772.398.548,00денари.  

 
Табела 4 

Споредба  реализирани со планирани  приходи   во денари 
 

Планирани и реализирани  приходи  
по видови 

планирани 
2020год. 

реализирани  
2020 год 

% на 
остварување 

 
Даночни приходи 
 

 
167.231.221 

 
126.529.896 75,66 

 
Неданочни приходи 
 

 
95.005.703 

 
18.513.868 19,48 

 
Капитални приходи 
 

 
54.046.867 

 
14.495.852 26,82 

 
Трансфери 
 

 
98.897.205 

 
51.025.718 51,59 

 
Блок дотации  
 

 
509.721.430 

 
503.910.421 98,86 

 
Донации 
 

 
42.981.554 

 
12.113.892 28,18 

 
Кредити 
 

 
0 

 
0 0 

 
Депозити 
 

 
152.530.801 

 
45.808.901 30,03 

 
Вкупно планирани и реализирани  
приходи  

 
1.120.414.781 

 
772.398.548 68,93 
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Соодносот помеѓу планираните и реализираните приходи покажува 68,93% 
реализација во однос на планираното. 

 
           

 Табела 5 
Вкупно реализирани расходи                       во денари  
                

 
Остварени  расходи по видови 

 
2019 год. 

 

 
2020 год. 

 

сооднос 
2020/2019 

% 

Плати,наемнини и надоместоци  
381.958.468 

 
428.710.960 

 
112,24 

Резерви и недефинирани 
расходи 

 
852.829 

 
1.644.066 

 
192,77 

Стоки и услуги  
184.568.945 

 
124.845.788 

 
67,64 

Субвенции и Трансфери 
 

 
92.408.233 

 
53.609.737 

 
58,01 

Капитални расходи 
 

 
70.831.387 

 
89.827.615 

 
126,81 

Социјални бенефиции 495.000 513.000 103,63 

Каматни плаќања 3.758 3.730 99,25 

Отплата на главница 8.297.558 8.297.558 100 

Вкупно остварени расходи     
             

 
739.416.178 

 
707.452.454 

 
95,67 
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Од погоре дадената табела 5 може да се забележи дека вкупно реализираните 
расходи во општина Велес за 2020 година изнесуваат 707.452.454,00,денари . 

 
 

Табела 6 
Споредба  реализирани со планирани  расходи   во денари 

 

Планирани  и реализирани 
расходи по видови 

планирани 
2020 год. 

реализирани  
2020 год 

% на 
остварување 

Плати,наемнини и Надоместоци 
 

487.834.311 428.710.960 87,88 

Резерви и недефинирани Расходи 2.796.552 1.644.066 58,78 

Стоки и услуги 
 

324.706.510 124.845.788 38,44 

Субвенции и Трансфери 
 

68.164.804 53.609.737 78,64 

Капитални расходи 
 

227.955.046 89.827.615 39,40 

Социјални бенефиции 
 

 650.000 513.000 78,92 

Каматни плаќања 
 

10.000 3.730 37,3 

Отплата на главница 8.297.558 8.297.558 100 

 
 Вкупно планирани и реализирани  
расходи     

 
1.120.414.781 

 
707.452.454 

 
63,14 
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Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства 
 

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2020 година изнесува 
10.991.233,00 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 31.12.2020 год. на име побарувања е искажан износ од 
131.162.372,00  денари кој произлегува од: 

 
 

Кумулирани побарувања по разни основи Сума 
Учество во 

% 

Побарувања од граѓани – данок на имот 29.847.031 22,76 

Побарувања од склучени договори за комуналии 428.249 0,33 

Побарувања од данок на промет на недвижности                  1.076.095 0,82 

Побарувања од данок на наследство и подарок 713.771 0,54 

Побарувања од фирми за регистрирана фирма 71.893.623 54,82 

Побарувања – такса за користење на музика во локали 109.685 0,08 

Побарувања од фирми за користење на ЈПП 2.632.362 2.00 

Други побарувања  24.461.556 18,65 

Вкупно 131.162.372 100 
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Вкупните обврски на Општина Велес на 31.12.2020 година изнесуваат 60.568.081,00 
денари од кои : 
 

-  Вкалкулирани плати спрема вработените за  декември 2020  -     3.572.507,00 
-  Тековни обврски спрема добавувачи   -  56.995.574,00 ден.  
Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена 

електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за 2020  година. 
Заклучно со 31.12 2020 година вредноста на постојаните средства на Општина Велес 

изнесуваат  984.498.764,00 денари со следната структура: 
 

 

Р.б
р 

Постојани средства на 
Општина Велес 

Вредност 
2019 

 
Вредност 

2020 

Сооднос 
2020/2019 

% 

 
1 Нематеријални средства 

 
6.351.256 

 
6.914.499 

 
108,86 

 
2 Градежни објекти 

 
201.427.973 

 
203.842.667 

 
101,19 

3 
Улици, патишта , тротоари и др. 
објекти 

 
394.151.360 

 
389.817.938 

 
98,90 

4 
 
Опрема 

 
50.713.808 

 
52.951.897 

 
104,41 

5 
Материјални средства во  
подготовка 

 
273.507.690 

 
330.971.763 

 
121.01 

Вкупно 926.152.087 984.498.764  106,29 
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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 
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 2020 Реализирано 2020 
реал/плани 

2020  % 

 
Противпожарна заштита 28.528.000 19.747.712 69,22 

 
Социјална заштита 131.583.480 66.021.090 50,17 

 
Здравствена заштита 7.000.000 3.598.925 51,41 

 
Спорт и рекреација 5.630.000 3.633.140 64,53 
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Kултура 37.159.686 15.606.270 41,99 

 
Образование 538.984.534 369.201.806 68,49 

 
Локален економски развој 61.827.527 35.128.917 56,81 

Програма  за урeдување на 
 градежно земjиште 183.777.000 100.490.036 54,68 

Капитални трошоци на 
Општината 5.410.000 2.969.094 54,88 

 
Општинска администрација 67.965.000 55.186.637 81,19 

 
Месна самоуправа 200.000 128.824 64,41 

 
Градоначалник 3.997.552 3.222.515 80,61 

 
Совет на Општина 32.652.002 22.786.120 69,78 

Заштита на животна средина 12.500.000 8.843.389 70,74 

Урбанистичко планирање 3.200.000 887.979 27,74 

   Вкупно 1.120.414.781 707.452.454 63,14 
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А – Совет на општина 

 
Во буџетот на Општина Велес за програмата на А - Совет на Општина од 

планираните   32.652.002,00 денари реализирани се 22.786.120,00 денари односно 
реализирана е програмата на советот со 69,78 %. 
  Советот на Општина Велес во 2020 година одржа 25 редовни    седници. За 
работењето на членовите на советот во  2020  година на име  надоместоци   
исплатени се 4.780.553,00 денари, односно 20,98 % од вкупната реализација. Од 
тековните  резерви се потрошени средства во износ од 1.104.066,00 денари односно 
4,84 %.  
 Преку програмата на Советот на општина Велес се реализирани и други  
потпрограми и тоа   „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. 
 
 

 
Д – Градоначалник 
 

Во програмата на градоначалник од планираните  3.997.552,00денари во 
буџетот   реализирани се 3.222.515,00  денари  односно  80,61 %.  

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во 
износ од  1.261.426,00 денари односно 39,14 %. Од тековните резерви во програмата 
на градоначалник се потрошени 540.000,00 денари или 16,75 % и истите се 
однесуваат за исплата по основ на смрт на вработен или член на потесно семејство за 
вработените во општината и општинските установи.За  исплата на отпремнини по 
основ на пензионирање на вработени во општинските јавни институции се исплатени 
средства во вкупен износ од 1.289.622,00 денари односно 40,02 % од вкупната 
реализација.   

 
 
Е – Општинска Администрација 
  

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на  оваа програма беа 
предвидени средства во износ од 67.965.000,00 денари, а се реализирани 
55.186.637,00 денари или 81,19 %. 

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за 
вработените во општинската администрација во износ од 33.146.478,00 денари 
односно учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува  60,06 
%.  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 
22.040.458,00 ден или 39,94 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска 
администрација. 

Во истата програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 
2.969.094,00  денари од планираните 5.5.410.000,00 денари или 54,88 % . 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 2020 година. 
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Извештај за реализација на годишна програма за ИТ за 2020 година 

 

Трошковно место Планиран износ 
Фин. 
Програма 

Реализиран 
износ 

Разлика 
Реализација 
на програма 

20-Е0.Тековно 
одржување или 
надградби на хардвер 
и системски софтвер 
(Server, Exchange, 
SQL) 700.000,00 ден Е0 

645.850,00 
ден 54,15 92.26% 

20-Е0.Трошоци за 
одржување на 
апликации од трети 
лица, хостирање и 
хостирани услуги 
(mkhost / marnet / 
edusoft / mbs/foxit …) 55.000,00 ден Е0 

295.045,00 
ден 254,955 53.64% 

20-ЕА.Купување на 
информартичка опрема 
(компјутери, сервери, 
принтери, мрежна 
опрема ...) 1.031.180,00 ден ЕА 

1.031.180,00 
ден 0 100.00% 

20-ЕА.Набавка на 
софтвер и лиценци 
(Office / SQL/ 
SharePoint) 918.820,00 ден ЕА 

724.959,00 
ден 193,861 78.90% 

20-ЕА.Набавка на 
услуги ГИС 
инфраструктура за 
Општина Велес 400.000,00 ден ЕА 

348.336,00 
ден 51,664 87.08% 

20-ЕА.Надградбa на 
SharePoint (DMS) 646,99 ден ЕА 0,00 ден   0% 

20-ЕА.Надградби на ИТ 
систем (надградби на 
системи и податоци) 708.000,00 ден ЕА 

708.000,00 
ден 0 100.00% 

20-ЕА.Купување на 
таблети  1.300.000,00 ден ЕА   0 0% 

 
 
 
 
Образложение: 
Активностите предвидени во Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на информатичката технологија (ИТ), во текот на 2020 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 2020 година, продолжија активностите кои беа започнати во 2017, 2018 и 2019 
година на Географско информацискиот систем (ГИС) заедно со ЈКП Дервен.  
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Во текот на 2020 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 мониторинг систем за потребите на 
Одделението за ИТ.  
Се обезбедија 260 таблети кои ќе бидат распределени помеѓу учениците од 
семејствата кои се во тешка социјална ситуација и не се во можност да ги набават. 
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 2020 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 реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот 

на Општина Велес за 2020 година 

 

Ф20 Уредување на градежно земјиште 

 

- Ф20 Уредување на градежно земјиште (за надзор над изведба на градежни објекти, 
геодетските услуги и геомеханички испитувања од предвидените  средства во износ од  
2.200.000,00 денари се потрошени средства во износ од 837.764,00 денари (38,08%). 
Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на 
Општина Велес за 2020 година беше континуирано контролирана од 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 извршија дополнителни испитувања при 
реализација на патниот правец до село Сливник, низ село Сливник и до село 
Бузалково. 
 

Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја 
 
Во село Oризари се изврши санирање на оштетувања на пат после невреме, се 
бетонираше улица во Населба Отовица и се прошири пристапот кон селото со асфалт, 
се изврши бетнирање на улица во село Раштани, се бетонираше дел од улица Даме 
Груев во село Иванковци, се избетонира пристапниот пат кон  селските гробишта во 
село Караслари и се избетонира улица во село Бузалково.  
Oд предвидените  средства во износ од 4.300.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 3.460.690,00 денари (80,48 %). 
 
ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) – изработка на проектна 
документација за инфраструктура: 
 
Се изработи Основен проект за изградба на атмосверска канализација за заштита на 
фудбалско игралиште во Горно Оризари. Се изготви идејно решение за поврзување на 
градот со Населба Речани. Се изработи Основен проект за реконструкција на 6 делови 
од кровната конструкција на зградата на Општина Велес, Основен проект за 
реконструкција на спортска сала на ООУ Кирил и Методиј Велес, како и потребните 
ревизии на проектните решенија. 
Се изработија проекти за : водовод и канализација и тоа: 
Основен проект за  водоснабдување и прибирање и одведување на отпадни води во 
Населба Речани; 
За улици и патишта: 
Се изготви Основен проект за улиците Братство, Ризо Ризов и Нонча Камишова во 
Горно Оризари. 
Основен проект за потпорен ѕид на Езеро Младост за стабтабилност на пешачката 
патека како дел од проектот Смарт езеро Младост, прва иновативна туристичка 
атракција во Македонија со зафаќање на водите од паркингот и прочистување со 
сепаратор за масло. 
Основен проект за потпорен ѕид на ул.Благој Ѓорев број 125 КП 7519 КО Велес. 
Основен проект за дополнителни паркинг места наспроти МИ Брако Велес. 
Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на улиците Крсте 
Мисирков спој со Борис Трајковски. 
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Основен сообраќаен проект за утврдување на еднонасочен режим  на сообраќај на 
улиците Архиепископ Михаил и дел од Љубен Весов . 
Елаборат за постапување на урбана опрема за надстрешница за чување на 
велосипеди. 
Основен сообраќаен проект за утврдување на еднонасочен режим на сообраќај и 
воведување на велосипедска патека. 
Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на улици во УЕ VII, 
блок 42, локалитет Касарна – опфат 3 во Велес 
Основен сообраќаен проект за времена измена на режим на сообраќај, за време на 
изведување на градежни активности (реконструкција) на Анти туберкулозен диспанзер 
– АТД во Велес. 
Основен сообраќаен проект за времена измена на режим на сообраќај, за време на 
изведување на градежни активности – изградба на систем за водоснабдување. 
За голем број од проектите изготвени се Елаборати за заштита на животната средина.; 
 
Се изготви инвестиционо техничка документација за втората  фаза од гасификација за 
градот . 
Во текот на 2020 година  се јави потреба од експропријација на земјиште за да може 
да функционира препумпната станица за прибирање и одведување на фекалните води 
во Населба Отовица. 
Oд предвидените  средства во износ од 6.870.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 3.931.157,00 денари (57,22%). 
 
Ј Комунални дејности 
 
Oд предвидените  средства во износ од  141.742.000,00 денари се потрошени 
средства во износ од 62.350.046,00 денари (43,99 %). 

 
 
 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  1.000.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 239.422,00 денари (23,94%). 
 
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 2020 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, а со средства од 
буџетот се изврши реконструкција на фонтаната во Младински парк како и замена на 
оштетена машинска опрема. Се изработија и поставија заштитни столбчиња на дел од  
тротоарите низ градот. 
Oд предвидените средства во износ од  4.600.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 2.530.768,00 денари (55,02 %).  
 
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. 
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Oд предвидените средства во износ од  800.000,00 денари се потрошени средства во 
износ од 14.160,00 денари (1,77 %). 
     
ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување 
 
Се продолжи со проширување   на водоснабдителен систем во градот. Се прошири 
мрежата за водоснабдување на улица новопроектирана кон комплекс згради во Нова 
Населба. Се прошири мрежата за водоснабдување на Езеро Младост за околу 170м.  
Oд предвидените средства во износ од  2.000.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од  540.371,00 денари ( 27,02  %). 

 
 
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 изградија  атмосферски канали на повеќе локации.  
Oд предвидените средства во износ од  1.600.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 735.177,00 денари (45,95 %). 
 

ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 
Се изведе  фекална канализација во Населба Отовица,  село Бузалково и Сливник. Се 
започна со реализација на пректот за прибирање и симнување на атмосверските води 
од улица Љубљанска.Се изгради фекална канализација за прибирање и одведување 
на фекални отпадни води од комплексот Вел Сити.  
Oд предвидените средства во износ од 7.030.000,00 денари се потрошени средства во 
износ од 5.373.452,00 денари (76,44 %). 

 
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 2020 година сервисирани се 742 сијалични места, 
што претставува зголемување  за 125 сијалици или 20% зголемување  во однос на 
2019 година. 
Oд предвидените средства во износ од  19.000.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 15.762.198,00 денари (82,96%). 
 
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 121 
или 18% помалку во однос на 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
година. Се изврши проширување и на мрежата за улично осветлување во должина од 
7370 м нова мрежа за улично осветлување, а за реконструкција на постоечка мрежа 
пуштени се 7800м нов кабел.  Со цел отстранување на дефектите во мрежата за 
улично осветлување стручните екипи на избраните економски оператори 
интервенирале 77 пати што е 50 % помалку  во однос на 2019 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Oд предвидените средства во износ од 5.100 000,00 денари се потрошени                                                                                                   
средства во износ од 3.070.801,00 денари (60,21 %). 
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Ј60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот 
на сообраќај  
 
Во 2020 година реализирани се следните зафатиː  
Се изврши прередување на камени коцки на дел од улица Петре Милевски. 
Поради енорни оштетувања после случено невреме се изврши бетонирање на дел од 
Нада Бутникошарова со површина од 459м2 и дел од Петре Алчев со површина од 
540м2. 
Се изведе потпорен ѕид во близина на Железен мост поради обрушување на дел од 
земјиштето. Се изврши чистење на банкини на локалните патишта, како и 
овозможување на прегледност на вертикалната сигнализација низ градот. Во неколку 
наврати се изврши крпење на ударни дупки низ градот, на реакција на жителите се 
изврши тампонирање на банкини на локалните патишта. 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.Редовно се пушташе градежна механизација за санирања на оштетувања на 
локалните патни правци. 
Oд предвидените средства во износ од  12.700.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 6.011.972,00 денари (47,34 %). 
 
 ЈД0   Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 
 
 Се изгради армирано бетонски коловоз на дел од улица Богдан Прличков согласно 
инвестиционо техничка документација; 
Во  2020 година се бетонирани следните улициː 
Се избетонира  дел од улица Тодорче Николовски во Населба Шорка  со површина од 
363м2; 
Се реконструираше дел од улица Крушевска  со површина од 377м2; 
Се избетонира крак од улица Бошко Златанов со површина од 251м2; 
Се избетонира  крак од улица Трајче Петкановски  со површина од 624м2; 
Се избетонира  дел од улица Маца Овчарова  со површина од 333м2; 
Се реконструираше дел од улица Невена Ѓеорѓиева Дуња со изведба на скали; 
Се бетонираше дел од улица Максим Горки со површина од 230м2; 
Се бетонираше дел од улица Васил Иљовски со површина од 340+772м2; 
Се реконструираше дел од улица Петре Алчев со површина од 363м2; и 
Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој бетон. 
Во  2020 година се изврши реконструкција на дел од улица Крсте Мисирков со 
површина од 796м2, се реконструираа дел од улица Партение Зоографски и улица 
Мицко Козар со површина од 2410м2. Се изврши крпење на ударни дупки на улици со 
завршен слој асфалт на повеќе локации во неколку наврати во текот на годината. 
Во  2020 година се изврши прередување на префабрикувани бетонски елементи на 
дел од улица Кирил и Методиј со површина од 236м2,  и спојот на Кирил и Методиј со 
Славе Петков, се санираа оштетувањата на тротоарот кај Мало Мовче, се поплочи со 
префабрикувани бетонски елементи дел од улица Методија Андонов Ченто со 
површина од 409м2, се постави бехатон на тротоарите на улица Живко Фирфов, Крсте 
Мисирков,  и Киро Ќучук. Се реконструираше комплетно тротоарот на улица Благој 
Ѓорев од Театарот до спој со улица Алексо Демниев. 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 2020 година се изведоа следните потпорни ѕидовиː 
Потпорен ѕид на Рилски Конгрес; 
Се санираа оштетувања на  потпорен ѕид на улица Кирил и Методиј; 
Се изведе потпорен ѕид на локален пат Велес Бузалково; 
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Се изведе ограден ѕид  на Болница кој беше отстранет при изведба на 
проширувањето на улица Самоборска. 
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 заврши со започнатиот проект за реализација на сообраќајни решенија на повеќе 
крстосници низ градот. 
Oд предвидените средства во износ од  34.852.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 24.115.750,00 денари (69,19 %). 
   
ЈМ0   Паркови и зеленило (капитални расходи) 
 
   Средствата предвидени за подигнување и реконструкција на нови зелени 
површини се потрошени за уредување на просторот пред зградите на улица Крсте 
Мисирков каде се изврши отстранување на времените објекти.  
Oд предвидените средства во износ од  1.500.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 444.643,00 денари (29,64 %). 

 
 
 
Ј80   Други комунални услуги 
 
Во 2020 година се вршеше отстранување на објекти склони на рушење поради 
опожареност како и активности при појава на одрони.   
Oд предвидените средства во износ од  1.800.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 791.127,00 денари (43,95 %). 
 
ЈЛ0  Други комунални услуги (капитални расходи) 
 
Се работеше на санирања на оштетувања на кејот на река Вардар и се изврши 
уредување на прва плажа на Езеро Младост. 
Со активности за изведба на Покриен Градси Пазар за што беше обезбеден износ од 
40.000.000,00 не беше започнато бидејќи не располагавме со правосилно Одобрение 
за градење. 
Oд предвидените средства во износ од 42.260.000,00 денари се потрошени средства 
во износ од 1.463.136,00 денари (3,46 %). 
 
ЈЛА  Други комунални услуги (капитални расходи) 
 
Една улица во Сателитската Населба Езеро Младост се асфалтираше, но наплатата 
ќе се врши во наредната година. 
 
ЈЕ0  Изградба на простори за паркирање 
 
Се тампонираше времен паркинг на локација во непосредна близина на Мало мовче, 
се тапонираше површина предвидена за паркинг до  Еко камп на Езеро Младост и на 
локација поранешен објект за АТД.  
Oд предвидените средства во износ од 4.000.000,00 денари се потрошени средства во 
износ од 1.257.069,00 денари (31,43 %). 
 
Дел од изведените активности во 2020 година согласно Договорите и динамиката за 
исплата на доставените ситуации ќе се реализира во 2021 година. Финансискиот дел 
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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 155.112.000,00 денари 
потрошени се 70.579.657,00 денари или 45,50%. 
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Извештај  
од работата на Одделението за урбанизам за 2020 година 

1. Урбанистички планови 

 Во 2020 година донесени се: 

 Детални урбанистички планови 

1. Детален урбанистички план за дел од УБ 32 во УЕ IV и дел од УБ 47 во УЕ 

IX, Општина Велес 

2. Детален урбанистички план од урбан блок 32, урбана единица 4, Општина 

Велес 

 Локална урбанистичка планска документација 

1. Локална урбанистичка планска документација за А4-Времено 

сместување, на КП 888/2, КО Сујаклари, Општина Велес 

 

 Архитектонско-урбанистички проекти 

1. Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со 

намена Г4-стоваришта на КП 1406/2, 1404, 1406/1, КО Башино Село, 

Општина Велес 

2. Архитектонско-урбанистички проект за стопански комплекс, со класа на 

намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, за градежна парцела 1.02 на 

КП бр. 1541/14, КО Караслари, општина Велес 

3. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГП 4 ОД ИЗМЕНА И 

ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 7, ДЕЛ ОД УБ 40, КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА 

ВЕЛЕС 

4. Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г2 – 

Лесна индустрија на ГП 1.01, м.в. Ашауа, К.О. Караслари, Општина Велес 

5. АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за поделба на градежна 

парцела ГП 1.05 од ДУП за дел од УЕ VII И Б39, КП бр. 16914, 16915, 16916, 

16917, 16918, 16919- Општина Велес. Одлука бр 07-5668/3 од 14.07.2014 

година 

 

2. Градежно земјиште 

 Јавно наддавање 

Во текот на 2020 година по пат на електронско јавно наддавање беа 

отуѓени вкупно 2 градежни парцели.  Вкупно прибраните средства изнесуваат 

59 098 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а 

останатите  20 %  влегуваат во Буџетот на Република Северна Македонија. 

 

 Непосредна спогодба 

Во текот на 2020 година примени се 21 барања за отуѓување на 

градежно земјиште по пат на непосредна спогодба од кои решени се вкупно 17 

барања од кои се прибрани вкупно 424 451 денари, од кои 80 % влегуваат во 

Буџетот на Општина Велес, а останатите  20 %  влегуваат во Буџетот на 

Република Македонија. 
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Донесени се 7 решенија за прекин и едно решение за одбивање. 

Одобренија за градење 

Предмет 
Во 
постапка 

Одбиени-
повлечени-
жалба 

До 31.12.20 
завршени 

Одбрение за градење,надградба, доградба и и 
инфраструктура 

18 
4 повлечени 4 
одбиени 

37 

Решение за адаптација и пренамена 2 1 одбиено 2 

Решение за реконструкција 6 4 одбиени 10 

Одобрение за подготвителни работи / / / 

Решение за објекти без одобрение за градба 4 / 21 

Решение за измени во тек на градба 2 1 повлечено 19 

Решение за промена на инвеститор / 1 одбиено 3 

Известување за почеток на градба / / 19 

Потврда  за усвојување на  идеен  проект 4 / 23 

Вкупно од е-градеж.дозвола 36 15 134 

        

Извод од ГУП      87 

Извод ДУП      120 

Извод од општ акт     65 

Извод од УПВНМ     11 

Извод ЛУПД     2 

Изводи МФ      70 

Извод од план-електронски     58 

Потврди     135 

Мислења за легализација     223 

Микролокациски услови     6 

Пресметка за урбана опрема     72 

Одобрение за вршење дејност     2 

Одобрение за урбана опрема     73 

Правосилни заверки на документи     5 

Записници од продажба на градежно земјиште     1 

Службени белешки     9 

Писма и други документи     135 

Вкупно од други документи     1 074 

      
Заедно 1 259 
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НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020 ГОДИНА НА 

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ и ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 
економски развој за 2020 година беше донесена во транспарентна постапка како и во 
изминатите години, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно 
планираните средства за 2020 година изнесуваа 12.965.242 ден (со последната 
измена на програмата во октомври, 2019 конечниот износ изнесуваше на 
60.741.222 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 како и проекти кои беа реализирани со 
надворешна финансиска помош. Согласно насоките на Министерството за 
финансии за подготовка на буџетите на општините, Општина Велес првата 
промена ја направи во декември 2019, 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.  

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 
60.741.222 ден. Од кои 16.939.714 средства на Општина Велес и 43.801.508 ден. 
Средства од надворешни донатори и меѓународни програми.  

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 22 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. 
Покрај овие средства, програмата се финансираше и преку проектот финансиран 
од Програмата РомАктед за реконструкција на тоалетите во ООУ „Панко 
Брашнар“, Преку ЛРЦП за проектот „Смарт езеро Младост“ и одобрените 
средства од Светска Банка за „Реконструкција на кровот на СОУ „Јовче 
Тесличков“ и преку Бирото за регионален развој за реконструкција на улица во 
селото Иванковци. 

Овие проекти започнаа со реализација во 2019та година и истите беа 
завршени во 2020 година, но, дел продолжуваат со активности и во 2021 година 
поради одложувањата на роковите со светската пандемија настаната од вирусот 
Ковид-19. По однос на точките во програмата средствата беа распределени на 
следниот начин: 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕР 2020 

Ред 
.бр 

Прог 
рама Наслов 

Општина 
Велес 

Надворешни 
фондови Севкупно 

Реализирани 
средства 

1 Г1 

Учество во 
проекти 
финансирани од 
домашни и 
меѓународни 
фондови 0,00 365000 365.000,00 0,00 
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2 ГА 

Проект 
финансиран 
преку 
програмата 
РомАктед на 
Европската 
комисија за 
реконструкција 
на тоалетите во 
спортската сала 
на ООУ „Панко 
Брашнар“ 515.000,00 656.829,00 1.171.829,00 1.028.799,00 

3 ГА 

Проект 
финансиран од 
ЕУ преку ИПА 
програмата, 
раководен од 
светска 
банка(ЛРЦП) - 
„СМАРТ Езеро 
Младост- Прва 
иновативна 
туристичка 
атракција во 
Македонија“ - 
активности за 
инфраструктура 0,00 5.424.776,00 5.424.776,00 0,00 

4 Г1 

Проект 
финансиран од 
ЕУ преку ИПА 
програмата, 
раководен од 
светска 
банка(ЛРЦП) - 
„СМАРТ Езеро 
Младост- Прва 
иновативна 
туристичка 
атракција во 
Македонија“ - 
активности 
видливост, 
конференции и 
настани и 
учество во 
проектот 1.534.676,00 1.158.900,00 2.693.576,00 195.242,00 

5 
ГА  

Уредување на 
улица во 
с.Иванковци 

546.236,00 632.459,00 

1.178.695,00 1.178.695,00 

6 

ГА 

Асфалтирање на 
постоечки земјен 
локален пат 
помеѓу селата 
Сливник и 
Бузалково - 
финансиран од 
АФПЗРР преку 
мерка 321 за 
рурален развој/ 
апликант 

3.552.098,00 14.555.226,00 

18.107.324,00 3.786.951,00 
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Општина Велес  

7 

ГА 

Изградба на 
улици низ село 
Сливник во 
должина од 1 км 
- финансиран од 
АФПЗРР преку 
мерка 322 за 
рурален развој 

1.430.687,00 5.197.864,00 

6.628.551,00 738.927,00 

8 

ГА 

Асфалтирање на 
постоечки земјен 
пат до локалитет 
пешти - 
финансиран од 
АФПЗРР преку 
мерка 323 за 
рурален развој 

0,00 12.670.000,00 

12.670.000,00 12.660.302,00 

9 Г1 

Поддршка на 
Центарот за 
развој на ВПР 600.000,00 0,00 600.000,00 551.080,00 

10 ГД 

Mерки за 
енергетска 
ефикасност во 
објекти во 
сопственост на 
Општина Велес 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

11 Г1 

Одржување на 
постоечките 
стандарди за 
квалитет и 
воведување на 
нови 
меѓународни 
стандарди, 
обуки, тренинзи 
и семинари 50.000,00 0,00 50.000,00 14.089,00 

12 Г1 

Стратешки 
документи; 
Консултантски 
услуги(изработка 
на елаборати, 
студии, проекти, 
извештаи) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

13 ГА 

Реконструкција 
на кров во ССОУ 
„Јовче 
Тесличков“  1.665.000,00 3.090.454,00 4.755.454,00 4.740.033,00 

14 Г1 

Изградба на 
потисен 
цевковод за 
водоводен 
систем во ИЗ 
„Мамутчево“ 4.521.017,00 0,00 4.521.017,00 4.521.017,00 

15 Г1 

Маркација на 
велосипедски 
патеки 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
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16 ГА 

Техничка 
документација 
за велосипедски 
патеки 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 

19 Г1 

Билатерални и 
меѓународни 
проекти и 
активности со 
партнери од 
странство 150.000,00 0,00 150.000,00 3.440,00 

21 Г1 

Поддршка на 
ЛАГ „Вардар 
Леадер“ за 
имплементација 
на проект 125.000,00 50.000,00 175.000,00 39.828,00 

22   

Замена на 
дрвени прозорци 
со ПВЦ во 
училиштата на 
територија на 
Општина Велес         

    ВКУПНО 16.939.714,00 43.801.508,00 60.741.222,00 29.458.403,00 

 

 

 

Во однос на реализацијата на средствата, во точка 1 „ Учество во проекти 
финансирани од домашни и меѓународни фондови“ одделението ги искористи 
овие средста со цел да има резервни средства за спроведување на проекти во 
текот на годината при измените на програмата со цел да направи финансиски 
простор со кој ќе ги поддржи проектите за кои беа потребни истите. Од првично 
планираните 500.000 денари, износот до крајот на годината со префрлање на 
овие средства во другите точки во програмата се намали на 365.000 денари.  

Во точка 2, „Проект финансиран преку програмата РомАктед на 
Европската комисија за реконструкција на тоалетите во спортската сала на ООУ 
„Панко Брашнар“. Општина Велес започна и со реализација на проектот иако се 
соочи со голем проблем при истата поради корона кризата. Покрај почетно 
планираните средства кои беа обезбедени со трансфер од други точки во 
програмата, општина Велес успеа да направи целосна реконструкција на 
тоалетите во спортската сала на ООУ „Панко Брашнар“ и го санираше проблемот 
со кој водата од спортската сала протекуваше во соседните комерцијални објекти 
и успеа да обезбеди и дополнителни средства за справување со корона кризата 
со кои општината набави 35 таблети за деца од ромската етничка припадност, 
таблети кои дополнително ќе бидат доделени во текот на 2021 година со цел 
овие деца да имаат можност електронски да ја следат наставата. 

Во точките 3 и 4 беа предвидени средства за реализација на проектот 
финансиран преку Европската Унија преку ИПА Програмата и раководен од 
Единицата за спроведување на Проектот за локална и регионална конкурентност 
во надлежност на вицепремиерот за економски прашања кој се  спроведува 
според протоколите на  Светска Банка. Плаќањето за сите инфраструктурни 
зафати изведени на терен (пешачки патеки, нова урбана опрема, уредување на 
еко камп со парк на авантури, пристапни патишта до туристички објекти и др.) во 
рамките на овој комплексен проект е извршено од сметката на проектот со која 
управува ПРЛК. Средствата за учество на Општина Велес на истата сметка кои 
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се однесуваат на инфраструктурата, според насоките од Единицата на ПРЛК  се 
префрлени во буџетот за 2021 година и се плалнирни за исплата на завршните 
активности на проректот. Поради ситуацијата со Ковид 19 која предизвика 
доцење со градежните работи од страна на изведувачите, со одобрување од ЕУ, 
рокот за реализација на проектот е продолжен до јуни 2021 година.  

Од  искористените средства, искористени се вкупно 195.242 денари 
исплатени за дизајн на промотивните активности. 

Во однос на точка 5, Општина Велес обезбеди средства преку Бирото за 
регионален развој за реконструкција на улица во с. Иванковци, меѓутоа иако 
реализацијата на терен беше целосно завршена во 2019 година, средствата од 
страна на Бирото пристигнаа на последниот ден од годината па токму затоа 
средствата беа исплатени следната година односно од Програмата за 2020 
година и за истото поднесе извештај до Бирото за регионален развој за 
реализацијата на проектот. 

Во точка 6 и 7 беа предвидени средства за реализација асфалтирањето на 
патот до с. Сливник како и улиците кои се наоѓаат во с.Сливник. Реализацијата 
на проектите беше започната во текот на претходната 2019 година и истата 
продолжи во 2020 година. Од страна на АФПЗРР беа исплатени средствата во 
износ на авансот од 20% додека Општина Велес целосно ги исплати средствата 
за ДДВ од оваа програма. Проектите се предвидени за целосна финансиска 
реализација во Програмата за ЛЕР за 2021 година кога после завршниот надзор 
од страна на АФПЗР средствата целосно ќе бидат префрлени до Општина Велес 
и ќе бидат исплатени на изведувачот кој ги заврши градежните работи.  

Во точка 8, 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 во 2019 година но средствата за реализација беа 
префрлени во декември 2020  година по што ќе само следеше исплаќање кон 
изведувачот и затворање на овој проект. 

Во точка 9, 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 однос на точка 10, Општина Велес ги предвиди средствата за поддршка 

и промоција и реализација на мерки од областа на енергетската ефикасност. 
Средствата од оваа Програма беа 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 9 беа предвидени средства за поддршка и промоција и реализација на 

мерки од областа на енергетската ефикасност. Овие средства не беа реализирани 

поради тоа што главните инвестиции од оваа област беа финансирани преку 

програмата на одделението за животна средина. 

Во областа на енергетската ефикасност, или точка 10, општината најголем дел 

од овие средства префрли во другите точки на програмата и нивниот износ беше 

значително намален во однос на изминатите години. Износот кој остана во програмата 
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не беше доволно голем за да се спроведе проект од значителни размери меѓутоа 

активностите ова поле не заостанаа во текот на годината, затоа што поголем дел од 

активностите се реализираа од други програми или донатори. Така во ООУ „Блаже 

Конески“ со аплицирање на проект до македонската влада се доби грант од 1,9 

милиони и се реконструираа 150 М2 прозори а исто така од друга програма од владата 

се исплатија субвенции за Сончеви колектори. Додека со техничката документација 

која се изработи предходната година  се направи реконструкција на топловодниот 

систем на ООУ „Блаже Конески“ со средства од Министерството за образование.. За 

реализацијата на овие активности, оддделението за ЛЕР води и посебен извештај кој 

годишно се поднесува до Агенцијата за енергетика и Советот на Општина Велес. 

Во точка 11, 14.089 денари се исплатени за редовна проверка на Системот за 

управување со квалитет базиран на стандардот ISO 9001:2015. Вкупно 25.488 денари 

се исплатени за обука на двајца интерни проверувачи за меѓународниот стандард ISO 

9001:2015. 

Точка 12 Стратешки документи; Консултантски услуги(изработка на елаборати, 

студии, проекти, извештаи). Во рамките на оваа програмска точка, одделението за 

ЛЕР изготви и објави тендер за подготовка на Стратегијата за локален економски 

развој меѓутоа поради неповолните финансиски износи на понудите, тендерот беше 

поништен и средствата се пренаменети за наредната година. 

Во врска со Студијата за јавен градски превоз која требаше да биде 

финансирана од оваа точка на програмата сеуште сме во очекување на одобрување 

на апликацијата во Фондот за техничка поддршка финансиран од УНДП и СИДА. Во 

зависност од висината на одобрените средства, истите заедно со учество на Општина 

Велес ќе бидат вклучени во програмата за активностите на Општина Велес во областа 

на локалниот економски развој, во 2021 година.  Во точка 13, Реконструкција на кров 

во ССОУ „Јовче Тесличков“, Општина Велес ги реализираше во целост проектните 

активности и ги искористи средствата наменети за овој проект. Проектот е целосно 

завршен и реализиран и за истиот се исплатени средствата 

Изградба на потисен цевковод за водоводен систем во ИЗ „Мамутчево“ е 

проект кој беше целосно реализиран од страна на Центарот за развој на Вардарскиот 

плански регион а делумно беше финансиран од Општина Велес и Бирото за 

регионален развој. Средствата за овој проект согласно договорот помеѓу општината и 

центарот се префрлени кај центарот и со завршувањето на проектот средствата се 

исплатени до изведувачот, а проектот е реализиран целосно. 

Во однос на точките 15 и 16 односно „Маркација на велосипедски патеки“ и „Техничка 
документација за велосипедски патеки“ општина Велес преку европскиот проект за 
недела без автомобили се обиде да најде изведувач за велосипедска патека до ридот 
„Вршник“ тоа од Северниот дел на Велес ( Пумпната станица на ЈКП Дервен) па се до 
врв Вршник, во должина од 1,5км каде што ЛАГ Вардар Леадер спроведува проект за 
уредување на просторот со летниковци и осветлување. Во планот за оваа Европска 
недела на мобилност беше да се ангажира градежна фирма која ке изгради 
велосипедска патека, а беа планирани средствата од нашето одделение и 
дополнтелно од  Комуналното одделение.  
Изградбата на оваа велосиедска патека не се реализира поради временските услови, 
и поради неможност на ангажман на градежни  фирми. Истите не се нафатија поради 
малиот финансиски износ и поради тоа што биле ангажирани на повеке локации. 
 
За „Техничка документација за велосипедски патеки“ ставката не беше реализирана 
поради тоа што немавме одредено на која локација би правеле техничка 
документација, односно немавме план, јасна и комплетна слика за изградба на 
велосипедска патека, а средствата за набавка на техничка документација беа со мал 
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финансиски износ, за што во програмата за 2021 година предвидени се значително 
поголем број на средства за да се надмине овој проблем. 

 

По однос на Точка 17 – Беа исплатени средства за сместување на делегација 

на асоцијацијата АЛМА од  Алзас. Со асоцијацијата е договорена нова активност за 

обезбедување на донација во едукативни и медицински материјали за општините 

Велес и Берово што треба да се реализира до март 2021 година. 
Општина Велес како еден од трие основачи на ЛАГ-от, во тековната 2020 година, во 

април 2020 година изврши уплата за членарина во ЛАг-от во износ од 15.000 денари 

или годишна членарина од 3.000 денари, и тоа за тековната 2020 година и 

ретроградно за изминатите 4 години ( од 2016 до 2020 година).  

Во август 2020 година, Општина Велес трансферираше средства во износ од 

39.828,00 денари кои согласно проектниот договор со ЛАг-от преставуваат неповратни 

средства за ДДВ.  

За активностите спроведени преку ЛАГ-Вардар Леадер чиј основач е и 

Општина Велес, ЛАГ води посебен извештај кој го поднесува до сите свои основачи. 

Реализацијата на програмата за ЛЕР за 2020 година од домашни средства 

односно средства кои ги обезбедува Општина Велес изнесуваше 40,51% или вкупно 

29.483.891 денар од вкупно предвидените 59.206.506 денари. 

 

Покрај овие активности, одделението за ЛЕР и Европинтеграции во текот на 

целата година покрај реализацијата на веќе планираните активоности со програмата 

активно поднесуваше апликации до домашните и меѓународните финансиски 

можности за општините во соработка со другите одделенија.  

Начин на реализирање 

Основна цел на Програмата за локален економски развој за 2020 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 2020 година, одделението за ЛЕР активно работеше на 

поднесување на апликации до меѓународните фондови за финансирање на проекти 

во насока на остварување на оваа  цел.  
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И З В Е Ш Т А Ј  

ЗА ФИНАНСИСКА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Во текот на 2020 година од планираните 9, реализирани се 8 проекти од 

Програмата наведени во следната табела:  
 
Табела. Финансиска реализација на Програма за заштита на животната средина 
 

Про 
грама Назив 

Планирано 
МКД Година 

Потрошено 
МКД 

Разлика 
МКД 

Реали 
зација 

Р1 

20-Р1.Анализи на 
квалитет на животна 
средина 180.000,00 2020 51.776,00 128.224,00 28,76% 

Р1 

20-Р1.Проектна 
документација за 
животна средина 320.000,00 2020 236.188,00 83.812,00 73.81% 

Р1 

20-Р1.Реализација 
на мерки од План за 
управување со 
квалитет на 
амбиентен воздух 1.000.000,00 2020 996.489,00 3.511,00 99,65% 

Р1 

20-Р1.Реализација 
на мерки од 
Програма за 
управување со 
отпадот 500.000,00 2020 527.185,00 -27.185,00 195,44% 

Р1 

20-Р1.Набавка на 
материјал за 
хортикултурно 
уредување 1.200.000,00 2020 770.199,00 429.801,00 64,18% 

РА 

20-РА.Набавка на 
опрема за 
управување со 
отпад – дел од 
Програма за 
управување со 
отпадот 3.600.000,00 2020 3.378.721,00 221.279,00 93.85% 

РА 

20-РА. Изградба на 
водоводна мрежа во 
населба Речани 2.444.682,00 2020 1.089.935,00 1.354.747,00 44,58% 

РА 

20-РА.Подигнување 
на нови зелени 
површини – 
Обврски од минати 
години 210.630,00 2020 210.630,00 0 100,00% 

РА 

20-РА.Подигнување 
на нови зелени 
површини – Езеро 
Младост 1.044.688,00 2020 705.595,00 339.093,00 67,54% 

РА 20-РА.Подигнување 1.000.000,00 2020 698.480,00 301.520,00 69,85% 
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на нови зелени 
површини – 
Реконструкција и 
уредување на дел 
од градски парк-
езерце 

РА 

20-РА Ставање во 
функција на 
пречистителната 
станица во 
Новачани и на 
фекалната 
канализација во 
Иванковци 1.000.000,00 2020 / / / 

 
ВКУПНО: 

  
12.500.000,00  2020 8.665.198,00 

    
3.834.802,00  69,32% 

Програмската реализација се извршуваше преку спроведување на следните 
активности: 
 

 Во делот Анализи на квалитет на животната средина потрошените средства се за извршен мониторинг во животната 
средина за потребите на општината. 

 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 реализација на мерки од План за управување со квалитет на амбиентен 
воздух извршено е субвенционирање на 167 физички лица за купување на 
велосипед и 49 домаќинства за купување на сончеви термални колектори. 

 Во реализација на Програмата за управување со отпад реализирани се средства 
за чистење на диви депонии на територијата на општината. 

 Во делот за Набавка на материјал за хортикултурно уредување извршена е 
набавка на цветен расад и на садници (листопадни и зимзелени) за 
хортикултурно уредување на зелените површини, како и 12.000 садници за 
граѓанската акција за пошумување на опожарениот дел на езерото Младост. 
 
Капитални расходи 

 Во ставката Набавка на опрема за управување со отпад – дел од Програма за 
управување со отпадот извршена е набавка на 1660 стандардизирани канти за 
домаќинства (зелени за комунален и жолти за селектиран отпад) и поставување 
на 5 подземни контејнери од 3,3м3 на следните локации: ул. Илинденска до 
трговскиот центар ВЕ МОЛ, ул. Методија Андонов Ченто пред пешачкото мовче 
на Битолска пруга, ул. 8ми Септември помеѓу Централен регистар и Основен суд. 

 За инфраструктурниот проект: Изградба на водоводна мрежа во населба Речани 
средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно 
планирање во рамките на Програмата за управување со вoдите за 2020г. при што 
средствата се потрошени за извршување на земјените и армирачко-бетонските 
работи на т.н. магистралната делница 1 од водоводната мрежа во населбата 
Речани. Средствата за инсталатерските работи на мрежата се обезбедени од 
ЈКП Дервен како учество на општината/јавното претпријатие во проектот и тие не 
се дел од овој финансиски извештај.  

 Активностите за Подигнување на нови зелени површини и уредување на 
запуштени зелени површини согласно усвоената Програма за 2019г. се 
реализирани, при што:  
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- извршено плаќање на фактури за подигнување на нови зелени површини од 
минати години. 

- Подигната е зелена површина на Плажа 1 на езерото, поставена се 
хидрантска мрежа, обработена е почвата, отстранет е опожарен материјал  и 
засадени се 103 високи дрвја во Еко кампот и пристапниот пат до Еко кампот. 

- Реализирани се активности на извршување на земјени работи и набавка на 
опрема при изградбата на езерцето во Градскиот парк. 

 
 За реализацијата на проектите во 2020 година планирани се вкупно 

12.500.000,00 денари, а потрошени се 8.665.198,00денари.  
 
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 69,32%.
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Извештај за Програмите на Општина Велес за 2020 година од Одделението за 
јани дејности 

 
Култура  

 
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и 
меѓународната соработка во 2020 година беше донесена во транспарентна постапка, 
во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства од Буџетот 
на Општина Велес за 2020 година, заклучно со 31 декември изнесуваа: 
- К1 9.731.759,00 
- К3 14.197.927,00 
- К4 6.920.000,00 
- КА 6.310.000,00 
и реализација на истата: 
- K1 4.288.215,00 
- K3 5.337.301,00 
- K4 1.644.786,00 
- KA 4.335.968,00  
. Средствата од Министерството за култура се однесуваат на блок-дотациите 
наменети за локалните установи од областа на културата и преку Годишниот конкурс 
за финасирање проекти од Национален интерес по одделни области и активности од 
културата за 2020 година за  меѓународните манифестации: „Рацинови средби“ и 
„Скулпторска колонија„  
Програмата опфаќа седум поглавја: манифестации, поддршка на проекти, инвестиции, 
поддршка на локални установи,комуникација со јавноста и меѓународна соработка, 
трансфер на средства и други расходи. 
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, Велешкото културно лето, така што бројката на културни 
настани е далеку 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, и покрај состојбата со пандемијата со Ковид 19, беа 
организирани  бројни значајни културни настани.  
Во 2020 година културните настани традиционално отпочнаа со организирање на 
Новогодишно-божиќниот концерт.  

Но по замавот на пандемијата и затворањето на границите, дел од 
манифестациите беа откажани, а двете меѓународни манифестации се организираа со 
нов концепт и во променет темин. Општина Велес ги реализираше двете меѓународни 
културни манифестации: 57.Рацинови средби и манифестацијата Меѓународна 
скулпторска колонија.   

Чествувањето на великанот Рацин, 57. издание на Рациновите средби се одржа 
на 25 и 26 септември.  Програмата отпочна со Меѓународна конференција. 

Првата сесија во Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ беше 
посветена на „Седумдесет и пет години современ македонски јазик, азбука и 
правопис“, а продолжи со промоција на „Собрани драми“ од Горан Стефановски.  
На втората сесија се говореше за „Јазикот и стилот во творештвото на Горан 
Стефановски“. 
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Потоа се одржа промоција на зборниците од меѓународните научни 
конференции одржани во рамките на Рациновите средби, во организација на 
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Советот за македонски јазик при 
Владата и Општина Велес како организатор на Рациновите средби. 
Традиционално се положи цвеќе на спомениците на Рацин, а се одржа и Поетски 
перформанс со настап на членови на Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ од 
Велес.. 

Во рамки на чествувањето, продолжи традицијата на засадување садници во 
„Шумата на Рацин“ кај Спомен костурницата од НОВ каде меѓу борците од 1979 година 
почива и Коста Солев Рацин. 
 

Свеченото отворање на 57. Рацинови средби се организираше во 
Амфитеатарот на Младинскиот парк, каде традиционалната Беседа за Рацин годинава 
ја одржи професорот Васил Тоциновски. На Традиционалниот меѓународен поетски 
митинг во живо учество земаа бројни поети од земјата, а преку  видео линкови 
велешката публика имаше можност да слушне реномирани поети и лауреати од многу 
земји и континенти. 
 

Програмата првиот ден беше заокружена со целовечерен концерт на групата 
„Синтезис“. 

На втората вечер велешките актери изведоа перформанс „Рацин во 
фрагменти“,  беа претставени портретите и врачени наградите на годинешните 
добитници на Рациново и Почесно Рациново признание, а манифестацијата се 
заокружи со концерт на Градскиот камерен оркестар.  
И во 2020 година традиционално се одржа Маршот за Рацин. 
Во периодот од 09 - 22 октомври 2020 година во организација на Општина Велес, во 
времетраење од (14 денови), по вторпат се организираше Меѓународната скулпторска 
колонија „Велес 2020“.  

Иако првичната замисла беше во рамките на проектот да бидат искористени 
воспоставените врски помеѓу уметниците од Велес и Република Северна Македонија и 
уметниците од Србија, Бугарија, Романија, Велика Британија и други земји и да се 
обезбедат реномирани скулптори, поради новонастаната состојба со светската 
пандемија со Ковид 19, концептот на манифестацијата мораше да биде променет. 
Затворањето на меѓународните граници, воведувањето на вонредна состојба и 
пропишаните мерки со задолжителни тестови и карантини влијаеше уметници од други 
држави да го откажат учеството на Колонијата. И во вакви услови, Општина Велес 
успеа да обезбеди реномирани скулптори, да ја продолжи традицијата на 
манифестацијата и истата со еден претставник по потекло од Република Бугарија да 
го задржи меѓународниот карактер. 

Имено, во соработка со координаторот на Колонијата во првата фаза учество 
потврдија 6 уметници. Учесници на овогодинешната Меѓународна скулпторска 
колонија беа Илко Стојановски од Велес, кој беше и координатор на Скулпторската 
колонија, Никола Пијанманов, Струмица, Горан Стаменков, Скопје, Андреј Миновски, 
Скопје, Иван Ковачалиев од Република Бугарија и Ангел Коруновски од Велес. 
Со сите нив во периодот на реализација на колонијата се склучија договори за 
авторски права, што беше пракса и на првата колонија, со која уметниците 
создадените дела: ИЗОЛАЦИЈА, НЕРАСКИНЛИВО, СИЛНО СВЕТНАЛ ДЕН, 
ЕМПАТИЈА, ХАМЛЕТ и МАНДАНАТА и ги доделуваат на Општина Велес. 
Склупторите твореа и ги создадоа уметничките дела во своите ателјеа во местото на 
нивното живеење. 

Сите изработени уметнички дела ќе поставени на повеќе јавни површини во 
градот. 
На овој начин уметноста по втор пат отвори го повтори интегрираниот концепт на 
општествените трендови за унапредување на екологијата.  
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Во рамките на програмата за Култура и меѓународна соработка,  традиционално се 
одржаа и Детските Рацинови средби. Во координација со универитетски професори, 
Клубот на писатели Коста Солев Рацин и Општина Велес, покрај редовните содржини 
беше снимено и промотивно видео за одбележување на денот на раѓањето на Рацин.. 
Во соработка со Народниот музеј и Локалната библиотека, Општина Велес 
реализираше бројни промоции на книги и изложби на македонски автори, а беа 
поддржани и самостојни ликовни изложби на велешки уметници. 
Во соработка со граѓанскиот сектор, од поединечни настани вредно за бележење е 
што за првпат во Велес беше организирана проекција во форма на DRIVE IN CINEMA, 
а по покажаниот интерес на публиката, вакви настани се организираа повеќе пати во 
летниот период. 

Со изработка на мурал на бетонскиот ѕид на влезот во Велес, на површина од 
околу 300 м2 на кружниот тек под Спомен-костурницата, градот доби нов современ 
лик. Имено, преку програмата на јубилејното, 15-то издание на АКТО фестивалот за 
современи уметности, во продукција на организацијата Факултет за работи што не се 
учат (ФР~У) младиот уметник Давор Кешкец го наслика муралот на 86 метри должина 
и 2,5 метри висина со наслов „Солидарност, мобилност, иднина“. 
 Општина Велес даде поддршка и на Изложбата за еврејските населби во Шпанија 
насловена „ПАТОТ НА СЕФАРДИТЕ”, а организирана по повод 25 годишнината од 
воспоставувањето на билатералните односи помеѓу Република Северна Македонија и 
Кралството Шпанија. 

Преку проектни активности, Спомен костурницата во Велес се најде и е 
обележана на туристичката рута како објект со бруталистичка архитектура, Оштината 
се вклучи во меѓународен проект за културно наследство ( урбанистичко планирање 
на старите јадра во градовите, архитектонско наследство ),  а исто така пред 
велешани беа презентирани содржините на монументал. мк. 
Во рамките на Велешко културно лето 2020 година се организираа настани со 
различни содржини, со квалитет за најистанчените вкусови на публика од сите 
генерации. Беа организирани над 20 културни настани на кои се изведоа бројни 
концерти од сите жанрови, поетско-музички перформанси, поетски вечери, изложби, 
филмски проекции , а  беше изведена и детска театарска претстава. Настаните 
предизвикаа интерес од националните јавни сервиси, а на порталите вестите за 
Велешко културно лето надминаа илјадници кликови.  
Преку Годишната програма за култура и меѓународна соработка за 2020 се обележаа 
бројни годишнини на значајни настани и личности, се оддаваше почит на вечните 
почивалишта на великаните и се полошуваше цвеќе на паметниците на заслужните 
историски личности. Општина Велес организираше и чествувања по повод 
одбележување на национални празници.Такви празнувања со уметничка програма се 
организираа во чест на 2 Август, 8 Септември, а за 11 Октомври беше изведена и 
премиерната  проекција на филмот „Стела“ и се пушти во употреба новата кино 
опрема. Настанот беше заокружен со концерт на група „Љубојна“ 
Во чест на 9 Ноември, Денот на ослободување на Општина Велес, се организираше 
традиционалното врачување на деветоноемвриските награди и признанија и 
најстудентот за 2020.  

Годината се заокружи со свеченост на која се врачија наградите на 
најуспешните поединци и најуспешниот државен службеник.  
Од поглавјето Годишнини се покриваат  трошоците што произлегуваат од 
реализирањето на Програмата за обележување годишнини на значајни настани и 
личности за 2020 година. 
 
Начин на реализирање 
Бидејќи основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на 
културата за 2020 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 
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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. 
 
 
 
Образование 
 
Основни цели на Програма за активностите на Општина Велес во областа на 
образованието во 2020 година се: 

 Обезбедување активен однос на Советот на Општина Велес кон задоволување 

на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието; 

 Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес; 

 Планирање на развојот на образованието; 

 Подобрување на условите за спроведување на образовниот процес; 

 Создавање услови за развој на високото образование. 

 
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието  за 2020 
година беше донесена во транспарентна постапка како и во изминатите години, во две 
фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2020 година 
изнесуваа 462.882.500,00 денари. 
Од овие средства, во основното образование реализирани се 227.849.847,00, додека 
за капитални инвестиции реализирани се 793.522,00  денари. 
Во средното образование реализирани се 137.889.812,00, додека за капитални 
инвестии реализирани се 2.668.625,00 денари. 
Овие поглавја опфаќаат: манифестации организирани од основните и средните 
училишта, прогласување на најдоби наставници во средно и основно образование и 
одделенска настава, учество на саемски манифестации, поддршка на талентираните 
ученици за учество на меѓународни натпревари, реализирање партнерски проекти со 
училиштата и граѓанските организации од областа на образованието, учество во 
партнерски проекти и проект МИМО, реконструкција и санирање на училишни објекти, 
санитарни јазли, кровни конструкции, топловодни системи, набавка на опрема и 
изготвување техничка документација во основни и средни училишта и ученички дом, 
интервенции во училишните и спортски објекти и набавка на опрема во основните и 
средни училишта, Реконструкција на спортски објекти во основни и средни училишта, 
изградба, реконструкција и уредување на отворени спортски терени и дворни места во 
училиштата и ученичкиот дом, осигурување на училишни објекти, поставување видео 
надзор во училишни објекти  и тн.   
Во поддршка на образованието спаѓа и доделување стипендии на талентирани 
ученици од средно образование и студенти. Оваа учебна година се стипендираат   10 
ученици и 10 студенти.   
Во областа на образованието, меѓу другите активности, во извештајниот период 
извршена е и: 
1. Учество на Општина Велес во проект МИМО (реконструкција на тоалетите во 
ООУ Блаже Конески) – реализирани средства 712.769,00 
2. Реконструкција на двор во СОУ Гимназија Кочо Рацин – реализирани средства 
312.113,00 
3. Реконструкција на двор во ОСУ Јовче Тесличков – реализирани средства 
1.597.571,00 
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Следејќи ги основните цели на програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на образованието за 2020 година - обезбедување активен однос кон 
задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните од областа на 
образованието, процентот на потрошени средства не ја отсликува реалната слика на 
вложените средства во оваа област затоа што активностите во областа на 
образованието се многу поголеми од планираните. Ова се должи на реализирани 
проекти финансиски поддржани од Владата на Република Северна Македонија и 
бројни домашни и меѓународни асоцијации и фондации.  
 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот за 2020 
година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и предлог 
документ. Вкупно планираните средства за 2020 година изнесуваа 5.630.000,00 
денари. Во текот на календарската година програмата претрпе измени, горе 
наведениот износ се однесува на  последната измена  на програмата.  
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 2020 година целокупната ситуација предизвикана од пандемијата COVID-19, 
ја диктираше и динамиката на реализација на спортските манифестации. Во делот 
Спортски манифестации со оваа Програма реализирани се спортски настани согласно 
протоколите и насоките дадени од Комисија за заразни болести, за реализирање на 
настани.  
Реализирани се следните спортски манифестации:  

 Меѓународен куп „Цветници“ 2020 – спортско-рекреативен риболов со 

финансиска поддршка во висина од 15.000,00 денари.  

 Ендуро мото трка, со финансиска поддршка во висина од 25.000,00 денари. 

 Младински велосипедски клуб – Велес, реализираше велосипедски трки во 

рамки на Државно првенство хронометар и Државно друмско првенство, со 

финансиск поддршка во висина од 25.000,00 денари. 

 Турнир во тенис со финансиска поддршка во висина од 50.000,00 денари. 

 Турнир во кајак  поддржан со 20.000,00 денари. 

 Велешки пливачки маратон со финансиска поддрка 200.000,00 денари. 

 Избор на најдобар спортист и спортска екипа, настан поддржан со 50.000,00 

денари. 

И во 2020 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, а финансиска поддршка добија: Сојузот на училишен спорт потрошени 
средства 50.000,00 денари, и Општинскиот фудбалски сојуз, реализирани средства во 
висина од 200.000,00 денари.  

Во делот Поддршка на развојот на спортот во градот – за надомест за користење 
на спортски објекти, од страна на спортските клубови искористени се 1.655.000,00 
денари. За поддршка на младински екипи-надомест за користење на спортски објекти 
потрошени се 311.000,00 денари. 

Од оваа Програма за Друштво за спортски дејности Градски ракометен клуб 
„Борец“ АД Велес потрошени средства 75.000,00 денари, Градски одбојкарски клуб 
„Борец“ потрошени средства 300.000,00 и Кошаркарски клуб „Борец Баскет“ 
потрошени се 150.000,00 денари.  
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 Во делот Инвестиции за „Реконструкција на соблекувални на фудбалско игралиште 
с.Башино село“ потрошени се 413.628,00 денари, за „Реконструкција на објект на 
фудбалско игралиште Превалец“,  потрошени се 72.512,00 денари. 
Вкупната реализација на Програмата на активностите на Општина Велес во областа 
на спортот во 2020 година изнесува 3.147.000,00 денари или 55,90 %.  
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната 
заштита за 2020 година, е димензионирана на 107.884.000,00 денари од кои 
4.000.000,00 од Буџетот на Општина Велес, а 103.884.000,00 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 
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 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.  

Оваа година пандемијата предизвика од COVID-19, за најранливи категории на 
граѓани како на пример: стари лица, лица со ограничена мобилност, самохрани 
родители донесе нови предизвици. Општината воспостави систем на поддршка и 
помош на овие лица преку формирање на три мобилни тима кои вршеа набавки и 
дстрибуција на храна, лекови, медицински услуги и др. Овие тима беа составени од 
волонтери на ОО на Црвен крст Велес, во тимовите активно учество земаа и ТППЕ 
Велес и еден доктор – волонтер. 

Исто така оваа година ја обележа и усвојување на Социјален план на Општина 
Велес со временска рамка 2021-2025 година, од страна на Советот на Општина Велес. 
Во делот на Социјална поддршка на заедницата реализација има по следните ставки: 
Финансиска помош на членови на социјално загрозени семејства реализирана е со 
449.230,00 денари, на 113 лица им е доделена финансиска поддршка за покривање на 
дел од трошоците за лекување и покривање на дел од трошоците за егзистенцијални 
потреби. 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 и 
деца без родителска грижа, на почетокот на учебната година во висина од 78.000,00 
денари. За деца Роми кои се опфатени во предушилишно згрижување и воспитување, 
платен е превозот од нивните домови до градинка и назад. 

Во соработка со ЈУМ ЦСР Велес дадена е поддршка на лица жртви на семејно 
насилство, за оваа ранлива категорија на граѓани потрошени се 50.000,00 денари. За 
поддршка на еднородителски семејства реализирани се 104.434,00 денари.  

Од ставката ЛАПЛИ реализирани се 21.600,00 деанари за кофинансирање во 
месечниот надоместок за ангажирани лица во проектот Општинско-корисна работа, 
активност - образовни асистенти. Преку програмата „Општинско - корисна работа“ која 
е дел од поголемиот Проект за оддржливи вработувања и се спроведува со поддршка 
на Агенција за вработување на Македонија и УНДП, обезбедени се образовни 
асистенти на шест ученика со посебни образовни потреби, инклузирани во редовна 
настава.Реализирани активности согласно Локалниот акциски план на инвалидни лица 
е одржување на адаптираното возило за инвалидни лица на Здружени „Мобилност“, во 
возна состојба. Адаптираното возило е донација од Дрекслмајер, на ЗГ „Мобилност“ а 
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истото го користат сите здруженија на инвалидни лица во локалната заедница 
издвоени се 50.000,00 денари..  

За реализација на програмата на Општински совет за превенција од детско 
престапништво реализирани се предвидените финансиски средства во висина од 
50.000,00 денари. Овие средства најчесто се користат за изработка на промотивен 
материјал, за 2020 година бидејќи ова тело имаше промотивен материјал од 
предходната година, членовите на Општинскиот совет за превенција од детско 
престапништво, предложија овие средства да се пренаменат за обезбедување на 
интернет картички за ученици од ранливи семејства. 

 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. Организација на жени – Велес, во рамките на 
кампањата 16 дена активизам – борба против семејно насилство реализирани се 
повеќе активности, со финансиска поддршка во висина од 60.000,00 денари.  
Опремување на објектите на ОЈУ ДГ „Димче Мирчев“ со прочистувачи на воздух 
реализирани се 534.776,00 денари. 

Во 2020 година процентот на реализација на Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на социјалната заштита  изнесува 33,70 %.  

 
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената 
заштита за 2020 година, е димензионирана на 7.000.000,00 донесена е во 
транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на 
календарската година програмата претрпе  измена горе наведениот износ се однесува 
на  измената на програмата.  

Средствата во програмата се распределени на: Превентивна здравствена 
заштита;  Општи мерки за заштита на населението од заразни болести; Промоција и 
едукација; Меѓуинституционална соработка; Бездомни животни.Во делот Општи мерки 
за заштита на населението од заразни болести согласно законските прописи 
општината спроведува дератизација дезинфекција и дезинсекција на јавни површини. 
Преземени се 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 реализирани се 98.233,00 денари.  

Спроведувањето на ларвицидно третирање против комарци како општа мерка 
за заштита на населението од заразни болести, започна со реализацијата на 
21.03.2020 (сабота) во раните утрински часови. Третирањето го извршуваше ЈЗУ - 
Центар за Јавно здравје – Велес. Со третирањето се опфатени  7 хектари површина. 
Активностите беа спроведувани на  Езеро Младост,с. Отовица, месност Јарбош, по 
течението на Вардар од Градскиот парк до делот на УЗ „Димче Мирчев“ па сé до 
реонот на „Долни Дуќани“. Третманот се изврши со препаратот „Биопрен“ кој е 
безбеден за граѓаните и се наоѓа на листата на биоцидни производи на 
Министерството за здравство. Активностите се извршуваа 10 дена, потрошени се 
95.733,00 денари. 

Аеросолна дезинсекција е реализирани со три авионски прскања за заштита од 
комарци: на 7 јуни 2020 година, прва аеросолна дезинсекција;  на  29  јуни 2020 
година, втора аеросолна дезинсекција;  на 14 август 2020 година, трета аеросолна 
дезинсекција; од предвидени 1.500.000,00 денари реализирани 1.493.880,00 денари.  
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Во делот на промоција и едукација предвидените финансиски средства за 
работата на  Советот за јавно здравје, се пренаменија за помош и поддршка на 
ранливи групи на граѓани реализирани се 48.400,00 денари. 

Во делот на Бездомни животни, потрошени се 1.472.692,00 денари. Третирани 
се 100 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 
беснило, 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 
3.113.205,00 денари или 44,47 %.  

 
 
ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 
 

Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот 
сектор во 2020 година беше димензионирана на 2.170.000,00 денари, донесена е во 
транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ.  

Во делот на програмата „Учество во реализација на проекти со граѓански 
организации (според утврдена листа на одобрени апликации)“ реализирани се 
236.300,00 денари. Оваа ставка се реализира со финансиска поддршка за реализација 
на проектни активности на ГО кои имаат аплицирано на јавен повик објавен од 
општина Велес за реализација на проектни активности во 2020 година. Поголем дел 
од граѓанските организации се изјаснија дека поради пандемијата предизвикана од 
COVID-19, нема да бидат во можност да ги реализираат проектите за кои аплицирале.  
Во делот учество во партнерски проекти реализирани се 74.483,00 денари за 
реализација на проект во соработка со Фондација за за локален развој и демократија 
„Фокус“. 

Проектот се реализираше и беше поддржан и од Министерство за здрава 
животна средина и просторно планирање. Проектот опфати 60 деца на возраст од 4-6 
години од ОЈУ ДГ „Димче Мирчев“ и 30 ученици со посебни образовни потреби од ПОУ 
„Маца Овчарова“. Покрај инклузивната цел со овој проект се овозможи учениците од 
ПОУ „Маца Овчарова“ и децата од ДГ „Димче Мирчев“ да ја развиваат свеста за 
здрава животна средина преку исполнување на проектните активности засадување, 
грижа и одгледување на билки и зеленчук на отворено, во мини градини, како и во 
занимални и училници. 

 Процентот на реализација на Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор 
изнесува 14,28%. во текот на 2019 година на основа дадената согласност од 
Министерството за внатрешни работи се вработени 9 лица ,a во 2020год .вработено е 
уште едно лице .  
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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, 
 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 69.22 %,од кои за плати и надоместоци 
од плати  се реализирани 14.134.981,00  денари, додека за  стоки и услуги (комунални 
услуги, греење, комуникација и транспорт, поправки и редовно одржување на возилата,  
регистрација на  возилата) 1.313.456,00 денари.       Во текот на 2020 година за набавка на  
опрема се потрошени се 1.387.261,00  денари,извршена е набавка на дел од потребната 
униформа,обувки 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 2020 година имаат 295 
интервенции.Меѓутоа, и покрај се, вработените во ТППЕ Велес   успеваат  успешно да ги 
извршуваат своите работни обврски. 
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