
 

СЛУЖБЕН�ГЛАСНИК  НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

Број 02 година �LIV

02 февруари  2018 година 

Бр.8

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за донесување на 

Измена и дополнување на Детален 
урбанистички план за дел од Велес, 

локалитет - дел од  урбана единица 7 Алексо 
Демниевски - дел од урбан блок 38 - 

Општина Велес

 Се објавува Oдлуката за донесување на 
Измена и дополнување на Детален урбанистички 
план за дел од Велес, локалитет - дел од урбана 
единица 7 Алексо Демниевски - дел од урбан блок 
38 - Општина Велес, што Советот на Општина 
Велес ја донесе наседницата одржана на 
30.01.2018 година.

Број 08-597/1
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевскис.р.

 Врз  основа на член 39, став 1, од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 
193/15, 31/16 и 163/16) член 22, став 1, точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45 став 1 од  
Статутот на Општина Велес („Службен гласник 
на Општина Велес“ бр. 12/03, 03/09,18/10 и 
15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01. 2018 година донесе

 

О Д Л У К А
за донесување на Измена и дополнување на 

Детален урбанистички план за 
дел од Велес, локалитет - дел од урбана 

единица 7 Алексо Демниевски - дел 
од урбан блок 38 - Општина Велес

Член 1
 Со оваа Одлука се врши донесување на 
Измена и дополнување на Детален урбанистички 
план за дел од Велес, локалитет - дел од урбана 
единица 7 Алексо Демниевски - дел од урбан 
блок 38 - Општина Велес.
 Документацијата за донесување на 
деталниот урбанистички план е изработена во 
согласност со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ број 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Правилник 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање и Правилник за поблиската 
содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистичките планови (Службен 
весник на РМ бр.111/15, 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17).

Член 2
 Планскиот опфат за кој се изработува 
Измена и дополнување на Детален урбанистички 
план за дел од Велес, локалитет - дел од урбана 
единица 7 Алексо Демниевски - дел од урбан 
блок 38 - Општина Велес, со основна класана 
наменанаповршини А2 домување во станбени 
згради- соповршинаод 1.44 ха.
Граници на опфатот се :
 -На запад – по осовина на постојна 
ул.”Бр.4”, ја сече КП 16887/1 и КП 18364/1; 
 -на исток – осовина на железничка пруга;
 -на југ – по осовина на постојна ул.”бр.1” и
 -на север – по граница на КП 16879 и ја 
сече КП 18364/1.
 

Член 3
 Составен дел на оваа Одлука е: 
 - Текстуален дел и графички дел со 
параметри за спроведување на  Предлог Измена 
и дополнување на Детален урбанистички план за 
дел од Велес, локалитет - дел од урбана единица 
7 Алексо Демниевски - дел од урбан блок 38 - 
Општина Велес
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· Согласност од Министерството за 
транспорт и врски-Скопје бр.24-10539/2 од 22.11 
2017 год.

· Извештај од Јавната презентација и 
Јавната анкета Со прифатени и неприфатени 
забелешки на Предлог Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план за дел од Велес, 
локалитет - дел од урбана единица 7 Алексо 
Демниевски - дел од урбан блок 38 - Општина 
Велес.

Член 4
 За Измена и дополнување на Детален 
урбанистички план за дел од Велес, локалитет - 
дел од урбана единица 7 Алексо Демниевски - 
дел од урбан блок 38 - Општина Велес, преку 
системот е - урбанизам добиена е согласност од 
Министерството за транспорт и врски - Скопје бр. 
24-10539/2 од 22.11 2017 год.

Член 5
 Измената и дополнувањето на Детален 
урбанистички план за дел од Велес, локалитет - 
дел од урбана единица 7 Алексо Демниевски - 
дел од урбан блок 38 - Општина Велес,го 
спроведува Секторот за урбанизам, заштита на 
животната средина, комунални дејности, 
сообраќај, патишта, локален економски развој и 
информатичка технологија.

Член 6
 Оваа Одлука влегува во сила со 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на  Општина Велес”.    

Број 25-581/2
31.01.2018година 
В е л е с

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

м-р Душко Петров с.р.

Бр.9

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за утврдување на 

намена на дел од објект од КП 4810 
сопственост на Општина Велес 

 Се објавува Oдлуката за утврдување на 
намена на дел од објект од КП 4810 сопственост 
на Општина Велес,што Советот на Општина 
Велес ја донесе наседницата одржана на 
30.01.2018 година.

Број 08-597/2
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“бр.5/02), член 45, став 1, од Статутот на 
Општина Велес( „Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01.2018   година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на намена на дел од објект 
од КП 4810 сопственост на Општина Велес 

Член 1
 Со оваа Одлука се врши утврдување на 
намена на дел од објект кој е утврден на КП 4810 
за КО Велес, во сопственост на Општина Велес и 
ги опфаќа просториите од делот на кино салата, 
забелажани од ул. „Цар Самоил“.

Член 2
 Просториитеутврдени во член 1 на оваа 
Одлука се наменуваат за библиотека.

Член 3
 Над кино-салата согласно ДУП за 
Централно градско подрачје на град Велес да се 
предвиди изградба на деловен простор и паркинг.

Член  4
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Велес да пристапи кон изработка на 
потребната проектна документација.

Член 5
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес.

Број 25-581/3
31.01.2018година 
В е л е с 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

м-р Душко Петров с.р.



Бр.10

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за  утврдување на 
намена на паркинг простор на КП 5142, КО 

Велес 

 Се објавува Oдлуката за утврдување на 
намена на паркинг простор  на КП 5142, КО 
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/3
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевски с.р

 Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“бр.5/02), член 45, став 1, од Статутот на 
Општина Велес( „Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01.2018   година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на намена на паркинг простор 

на КП 5142, КО Велес 

Член 1
 Со оваа Одлука се врши утврдување на 
намена на паркинг простор на КП 5142, КО 
Велес.

Член 2
 Паркинг просторотутврден во член 1 на 
оваа Одлука се наменува за катна гаража во стил 
на стара велешка архитектура, со влез од ул.„8-
ми Септември“ и ул. „Коле Неделковски“ .

Член  3
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Велес да пристапи кон изработка на 
детален урбанистички план, урбанистичко-
проектна документација и потребната проектна 
документација.

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

гласник на Општина Велес".

Број 25-581/4
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр.11

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за утврдување на 

намена на паркинг  простор на КП 2689/1, КО 
Велес 

 Се објавува Oдлуката за утврдување на 
намена на паркинг простор на КП 2689/1, КО 
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/4
01.02.2018год.                                                                      
Велес

РАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на 
РМ“бр.5/02), член 45, став 1, од Статутот на 
Општина Велес( „Сл. гласник на Општина Велес“ 
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01.2018   година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на намена на паркинг 

простор на КП 2689/1, КО Велес 

Член 1
 Со оваа Одлука се врши утврдување на 
намена на паркинг простор на КП 2689/1, КО 
Велес.

Член 2
 Паркинг просторотутврден во член 1 на 
оваа Одлука се наменува за подземна катна 
гаража на 2-нивоа. Додека горниот простор се 
наменува за градски плоштад, кој во зимски 
период би се користел како лизгалиште.
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Член  3
 Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Велес да пристапи кон изработка на 
детален урбанистички план, урбанистичко-
проектна документација и потребната проектна 
документација.

Член 4
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес".

Број 25-581/5
31.01.2018година 
В е л е с 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

м-р Душко Петров с.р.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за утврдување на 

надоместок на трошоци за избори на 
организаторите на изборната кампања чии 

кандидати се избрани за членови на Советот 
на Општина Велес и за Градоначалник на 

Општина Велес на локалните 
избори одржани во 2017 година

 Се објавува Oдлуката за утврдување на 
надоместок на трошоци за избори на 
организаторите на изборната кампања чии 
кандидати се избрани за членови на Советот на 
Општина Велес и за Градоначалник на Општина 
Велес на локалните избори одржани во 2017 
година,што Советот на Општина Велес ја донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/5
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 86, став 1 од 
Изборниот законик („Службен весник на РМ” 
бр.40/06.......125/17) и член 45, став 1, од Статутот 
на Општината Велес (“Службен гласник на 
Општина Велес”бр.12/03, 03/09,18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на надоместок на трошоци за 

избори на организаторите на изборната 
кампања чии кандидати се избрани за 

членови на Советот на Општина Велес  и за 
Градоначалник на Општина Велес на 

локалните  избори одржани во 2017 година

Член 1
 С о  о в а а  О д л у к а  с е  у т в р д у в а  
надоместокот на трошоци за избори на 
организаторите на изборната кампања чии 
кандидати се избрани за членови на Советот на 
Општина Велес и за Градоначалник на Општина 
Велес на локалните избори во 2017 година.
     

Член 2
 На организаторите на изборната 
кампања чии кандидати се избрани за членови на 
Советот на Општина Велес и за Градоначалник 
на Општина Велес, а кои во законскиот утврден 
рок поднеле извештаи за трошоците што се 
однесуваат на изборната кампања, им се 
утврдува следниот износ на надоместок:

 Социјалдемократски сојуз на Македонија 
....    454.785,00 ден
ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство..... 185.085,00 ден
 Демократска Унија за Интеграција ....  
        6.585,00 ден
Политичка Партија „Левица“.    16.260,00 ден

В к у п н о:    662.715,00 ден.

Член 3
 Средствата во износ од 454.785,00 
денари за освоени гласови кандидати за совет и 
градоначалник на Социјалдемократски сојуз на 
Македонија да се префрлат на жиро-сметка на 
организаторот.

 Средствата во износ од 185.085,00 
денари за листа на кандидати за совет и 
градоначалник на ВМРО-Демократска партија за 
македонско национално единство, да се 
префрлат на на жиро-сметка на организаторот.

          Средствата во износ од 6.585,00  денари за 
освоени листа на кандидати за совет на 
Демократска Унија за Интеграција да се 
префрлат на жиро-сметка на организаторот.
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 Средствата во износ од 16.260,00 за 
о с во е н и  гл а с о в и  з а  к а н д и д ат и  з а  с о вет 
наПолитичка Партија „Левица“ да се префрлат на 
жиро-сметка на организаторот.

Член 4
 Надоместокот утврден во член 2 од оваа 
Одлука ќе биде исплатен од Буџетот на Општина 
Велес за 2018 година

Член 5
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес”.

Број 25-581/6
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр.13
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за основање група 

за згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст во Општина Чашка

 Се објавува Oдлуката за основање група 
за згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст во Општина Чашка, што 
С о в е т о т  н а  О п ш т и н а  В е л е с  ј а  д о н е с е 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/6
01.02.2018год.                                                                      
Велес 
   

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    

Аце Коцевскис.р.

 Врз основа на член 66 од Законот за 
заштита на деца („Сл. весник на РМ бр.23/13) 
член 14 од Законот за локалната самоуправа (Сл 
весник на РМ бр.5/02),  член 45 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина  
Велес“ бр.12/06,03/09, 18/10 и 15/14), а во 
согласност со Одлуката за прифаќање на 
предлог за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 

01/18)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01.2018 година донесе 

Одлука за основање група за згрижување и 
воспитување на деца од предучилишна 

возраст во Општина Чашка

Член 1
 Со оваа Одлука се основа група за 
згрижување и воспитување на деца од 
предучилишна возраст во Општина Чашка.

Член 2
 Групата ќе биде хетерогена со деца од 2-6 
години, за кои ќе се грижат две воспитувачки, две 
негувателки, еден помошен готвач(садомијач) и 
еден хигиеничар, кои ќе бидат дел од ОЈУ за деца 
Детската градинка „Димче Мирчев“ Велес. 
Н а ч и н о т  н а  у с л у г а т а  з а  з г р и ж у в а њ е  и 
воспитување на децата, ќе се врши согласно 
Правилникот за начинот на давање на услуги на 
јавна детска градинка во други просторни услови.

Член 3
 Згрижување и воспитување на децата од 
групата, ќе се врши во новоотворени просторни 
услови обезбедени и уредени од страна на 
Општина Чашка.
 Воспитување на децата од групата, ќе се 
врши согласно Програмата за целодневен 
престој на ОЈУ за деца Детската градинка „Димче 
Мирчев“ Велес.

Член 4
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на  Општина Велес“.
  
Број 25-581/7
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.14

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Oдлука за Општински 
линиски превоз на патници во Општина 

Велес

 Се објавува Oдлуката за Општински 
линиски превоз на патници во Општина Велес, 
што Советот на Општина Велес ја донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/7
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 22 од Законот за 
превоз во патниот сообраќај („Службен весник на 
РМ “ бр. 68/04 ..... 71/16) и член 45 став 1 од 
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на 
Општина Велес“ бр. 12/03, 03/09,18/10 и 15/14)
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01.2018 година. донесе,

О Д Л У К А
ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

 Со оваа Одлука се уредува општинскиот 
линиски превозот на патници како комунална 
дејност од јавен интерес, во Општина Велес.

Член 2
 Советот на Општината Велес го уредува 
општински линиски превоз како јавен превоз на 
патници при што особено утврдува:
 1.единствена мрежа на линии,
 2 .  в о з е н  р е д ,  н а ч и н  н а  н е г о в о 
истакнување, одржување и менување, 
 3.начин на негово организирање на 
контролата на автобусите и линиите, како и 
евиденција за тоа,
 4.тарифен систем и систем на наплата,
 5 .  л о к а ц и ј а  н а  а в т о б у с к и т е 
свртувалишта, стојалишта и постапка за нивна 
измена,

 6. изградба, обележување, опремување, 
одржување и  користење на  автобуските 
свртувалишта и стојалишта,
 7 .  д о к у м е н т а ц и ј а  з а  в р ш е њ е  н а 
општински линиски превоз на патници,
 8. критериуми за начинот и постапката за 
издавање и одземање на дозволата за вршење 
н а  о п ш т и н с к и  л и н и с к и  п р е в о з  и 
распределувањето на линиите на превозниците 
во општинскиот линиски превоз,
 9. надзор.
 
 II ЕДИНСТВЕНА МРЕЖА НА ЛИНИИ

Член 3
 Во Општина Велес, во општинскиот 
линиски  превоз  на  патници  се  утврдува 
единствената мрежа на линии:
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Ред.
бр. 

Број на 
линијата 

 Име на линијата Траса на линијата 

1 2 3 4 

1 1 

Долни Дуќани - Автобуска 
станица - Превалец 

 

Насока: Долни Дуќани - Автобуска 
станица - Превалец 

Преку улиците: 
 „Димко Најдов“, „Петре Прличко“, 
„Кресненско востание“,  „Димитар Влахов“, 
„Илинденска“, „Гоце Делчев“, „Страшо 
Пинџур“, „8-ми Септември“, „А.Д.Бауман“, 
„АСНОМ“, „Борис Трајковски“, „11-ти 
Октомври“, „Андон Шурков“ и „Благој 
Ѓорев“ 

Насока: Превалец - Автобуска 
станица - Долни Дуќани 

Преку улиците:  
„Благој Ѓорев“, „8-ми Септември “, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“, 
„Кресненско востание“, „Петре Прличко“, 
„Димко Најдов“ 

2 2 
Автобуска станица - Железничка 
станица -  Автобуска станица 

Преку улиците:  
„Петре Прличков“, „Кресненско востание“, 
„Димитар Влахов“, „Илинденска“, „Гоце 
Делчев“, „Страшо Пинџур“, „8-ми 
Септември “, „А.Д.Бауман“, „АСНОМ“, 
„Наум Наумовски-Борче“, „Благој Ѓорев“, 
„8-ми Септември “, „Илинденска“, „Димитар 
Влахов“, „Кресненско востание“, „Петре 
Прличко“ 

3 3 
Автобуска станица - Којник -  
Автобуска станица 

Преку улиците: 
 „Петре Прличков“, „Анѓел Мишев“, „8-ми 
Септември“, „Гоце Делчев“, „Страшо 
Пинџур“, „8-ми Септември“,    „А.Д.Бауман“, 
„Наум Наумовски-Борче“, „Благој 
Ѓорев“,„Васил Ѓоргов“, „8-ми Септември “, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“, 
„Кресненско востание“, „Петре Прличко“ 

4 4 
Велес – Раштани до нови 
гробишта Велес 

Преку улиците:  
„Димко Најдов“, „8-ми Септември“, „Гоце 
Делчев“, „Страшо Пинџур“, „8-ми 
Септември“, „А.Д.Бауман“, „АСНОМ“, 
“Борис Трајковски“, „11-ти Октомври“,  
„Андон Шурков“, „Благој Ѓорев“, „Луј 
Пастер“. 

5 5 Велес - Чолошево - Велес Преку Трпезица               
6 6 Црквино – Велес - Црквино Преку Венуле и Бабуна  
7 7 Караслари -  Велес - Караслари Преку Бабуна 
8 8 Иванковци - Велес – Иванковци  Преку Мамутчево 

9 9 Бузалково -  Велес - Бузалково 

Преку с.Раштани и улиците: „Раштански 
пат“, „Андон Шурков“, „Благој Ѓорев“, „8-ми 
Септември“, „Илинденска“, „Димитар 
Влахов“, „Кресненско востание“, „Петре 
Прличко“ и во обратен правец  

10 10 Оризари - Велес - Оризари 

Преку Свилара и Превалец и по улиците 
„Благој Ѓорев“, „8-ми Септември “, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“, 
„Кресненско востание“, „Петре Прличко“ и 
во обратен правец 

11 11 Кумарино - Велес - Кумарино 

Преку  Сујаклари, Отовица, Башино Село и 
улиците „Академик Панче Давечев“, 
„Димитар Влахов“, „Петре Прличко“ и 
обратно 

12 12 
Башино село - Велес - Башино 
село 

Од Башино село преку  улиците: 
„Вардарска“, „Наум Наумовски Борче“, 
„Благој Ѓорев“, „8-ми Септември“, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“,  
„Кресненско востание“, „Петре Прличко“ 
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Член 4
  П р е в о з о т  н а  п а т н и ц и  с о г л а с н о 
утврдената мрежа на линии од член 3 од оваа 
Одлука го организира Oпштина Велес како 
единствен техничко-технолошки, економски и 
сообраќаен систем.
 

Член 5
 Превозниците, урбаните заедници, 
месните заедници, други институции и граѓните 
можат да иницираат отворање на нови линии што 
не се содржани во мрежата на автобуски линии, 
продолжување и скратување на постојните 
автобуски линии.
 За отворање на нови, продолжување, 
скратување и укинување на постојните автобуски 
линии одлучува Советот на Општина Велес на 
предлог на градоначалникот ако се исполнети 
неопходните сообраќајно-технички и економски 
услови.

Член 6
 Линијата во општинскиот линиски превоз 
на патници има свој број и име. Називот на 
линијата се означува со името на почетно-
крајното свртувалиште. Бројот и називот на 
л и н и ј ат а  с е  п о с т а ву в а  в о  в о з и л от о ,  н а 
а вто бус к и те  с то ј а л и ш та  и  а вто бус к и те 
свртувалишта.
 Бројот и називот на автобуската линија е 
испишан на бела основа со црни печатни букви на 
македонски јазик со кирилско писмо.
 Бројот и називот на автобуската линија се 
истакнуваат на  предната и бочната десна страна 
на автобусот.

Член 7
 Општинскиот линиски превоз се врши со 
возила со минимум од 8+1 седиште кои ги 
и с п о л н у в а а т  п о с е б н о - т е х н и ч к и т е 
експлоатациони услови за вршење на превоз на 
патници. 

 Член 8
 Возилата со кои се врши општински 
линиски превоз на патници на надворешните 
бочни страни имаат  натпис  со  називот  и 
заштитниот знак на превозникот, испишан на 
бела основа со црна боја со кирилско писмо на 
македонски јазик.
 Возилата со кои се врши општински 
линиски превоз на патници можат да имаат и 
рекламни натписи.
 Рекламните натписи на возилата можат 
да се поставуваат само во согласност со 
важечките прописи кои се однесуваат на начинот 
на кој се поставуваат реклами.

Член 9
 Автобусите во внатрешноста на возилото 
т р е б а  д а  и м а а т  н а т п и с и  и  о з н а к а  з а 
информирање на патниците и тоа:      

 1.  Бројот на регистрирани места за 
седење и стоење,
 2. Натпис и ознака „забрането пушење“,
 3 .  Натпис со содржина „седиштата 
првенствено се наменети за инвалиди, мајки со 
мали деца и стари луѓе“,
 4. Обележување на вратите за влез и 
излез на патниците.

III. ВОЗЕН РЕД, НАЧИН НА НЕГОВО 
ИСТАКНУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ

Член 10
 Возниот ред, преставува дефиниран и 
јавен документ за работа на возилата во 
општинскиот линиски превоз на патници во 
Општина Велес.

Член 11
 Работата на возилата на определена 
линија се одвива според регистриран и заверен 
возен ред.
 Возниот ред го регистрира Градона-
чалникот на Општина Велес.
 Возниот ред и линијата се регистрираат 
н а  име  н а  пр е возн ик от  и  н е мож ат  да  се 
пренесуваат на друг превозник.

Член 12
 Возниот ред содржи: број и назив на 
линијата, почетно-крајни свртувалишта, време 
на доаѓање и поаѓање на возилата на почетно-
крајните свртувалишта и рок на важење.

Член 13
 Возниот ред го истакнува превозникот на 
почетно-крајните свртувалишта и во возилото и 
на попатните станици.

Член 14
 Качувањето и слегувањето на патниците 
се врши само на автобуските сто јалишта 
согласно со заверениот и регистриран возен ред.

Член 15
 Во текот на возењето според возниот ред, 
п р е в о з о т  н а  о п р е д е л е н а  л и н и ј а  м о ж е 
привремено да биде запрен поради прекинување 
на сообраќајот на трасата.
 Превозникот е должен за привремено 
запирање на линијата веднаш да го извести 
надлежниот општински орган и јавноста преку 
средствата за јавно информирање.
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IV. НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КОНТРОЛА 
НА СООБРАЌАЈОТ   НА АВТОБУСИТЕ И 
ЛИНИИТЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТОА
     

Член 16
 Контролата на сообраќајот на автобусите 
и линиите ја врши превозникот преку сопствената 
служба за контрола, како и овластен инспектор за 
патен сообраќај на општината.
 Е в и д е н ц и ј а т а  з а  п р и б и р а њ е , 
обработување, чување и посредување со 
податоци за издавање на лиценци за вршење на 
овој вид на превоз, регистрација на возните 
редови како и податоци потребни за распределба 
н а  д о з в ол и  з а  п р е в о з  н а  п ат н и ц и  в р ш и 
надлежниот општински орган.

V. ТАРИФЕН СИСТЕМ И СИСТЕМ НА НАПЛАТА

Член 17
 Во општинскиот линиски превоз на 
патници  се утврдува единствен тарифен систем.

Член 18
 Системот на наплата ќе се применува 
преку продажба на билети на автобуската 
станица и продажба на билети во возилото.
 Цената на билетот купен на Автобуската 
станица и во возилото е иста.

Член 19
 За превозните услуги превозникот може 
да издава и претплатни билети (месечни и 
годишни).

Член 20
 Ценовникот го утврдува и објавува 
превозникот и за тоа го известува надлежниот 
општински орган.

Член 21
 За користење на услугите на превозот, 
патникот е должен во возилото да има поништен 
билет,  претплатен билет,  или друга возна 
лигитимација.
 П ат н и к от  е  д ол ж е н  н а  ба р а њ е  н а 
службеното лице во возилото да покаже возен 
билет кој е поништен за време на користење на 
услугата, исправен претплатен билет или друга 
исправна возна лигитимација.
 
V I .  Л О К А Ц И Ј А  Н А  А В Т О Б У С К И Т Е 
Т Е Р М И Н А Л И ,   С В Р Т У В А Л И Ш Т А , 
СТОЈА ЛИШТА И ПОСТАПКА ЗА НИВНА 
ИЗМЕНА

Член 22
 Автобуски свртувалишта лоцирани на 
подрачјето на Општина Велес се:

 1. Превалец 
 2. Железничка станица
 3. Бузалково

 4. Кумарино
 5. Црквино
 6. Иванковци
 7. Чолошево
 8. Караслари
 9. Оризари
 10. Башино Село

 Попатни  автобуски  сто јалишта  за 
општински линиски превоз на патници: 
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Ред. 
Бр. 

Број и име на линии за 
општински линиски 
превоз 

Локации на почетни, попатни 
и крајни стојалишта во 
насока: 

Локации на почетни, попатни и 
крајни стојалишта насока: 

1 
1 Долни Дуќани - 
Автобуска станица – 
Превалец и обратно 

Долни Дуќани - Автобуска 
станица - Превалец преку 
улиците: „Димко Најдов“, 
„Петре Прличко“, „Кресненско 
востание“,  „Димитар Влахов“, 
„Илинденска“, „Гоце Делчев“, 
„Страшо Пинџур“, „8 -ми 
Септември“, „А.Д.Бауман“, 
„АСНОМ“, „Борис Трајковски“, 
„11-ти Октомври“, „Андон 
Шурков“ и „Благој Ѓорев“ 

Превалец - Автобуска станица - 
Долни Дуќани преку улиците: 
„Благој Ѓорев“, „8 -ми Септември“, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“, 
„Кресненско востание“, „Петре 
Прличко“, „Димко Најдов“ 

· Долни дуќани 
· Автобуска станица 
· Основен суд  
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Жито Вардар 
· Надвозник на битолска 

пруга 
· Споменик АД Бауман   
· Касарна  
· Детска градинка клон 4  
· Комлекс згради Т2 
· Превалец 

· Превалец 
· Комплекс згради Т2 
· Детска градинка     клон 4 
· Трговски центар  
· Комплекс згради „Бисер“ 
· Театар 
· С`рмаале 
· Автобуска станица 
· Долни Дуќани 

2 

2. Автобуска станица 
- Железничка 
станица -  Автобуска 
станица 

кружна линија преку улиците: „Петре Прличков“, „Кресненско 
востание“, „Димитар Влахов“, „Илинденска“, „Гоце Делчев“, 
„Страшо Пинџур“, „8 -ми Септ ември “, „А.Д.Бауман“, „АСНОМ“, 
„Наум Наумовски -Борче“, „Благој Ѓорев“, „8 -ми Септември “, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“, „Кресненско востание“, „Петре 
Прличко“ 

· Автобуска станица 
· Основен суд 
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Железничка станица 
· Театар 
· С`рмаале 
· Автобуска станица 

 

3 
3. Автобуска станица 
- Којник -  Автобуска 
станица 

кружна линија преку улиците: „Петре Прличков“, „Андреа Нешов“, 
„8-ми Септември“, „Гоце Делчев“, „Страшо Пинџур“,„8 -ми 
Септември“,    „А.Д.Бауман“, „Наум Наумовски -Борче“, „Благој 
Ѓорев“, „Орце Мартинов“, „Васил Ѓоргов“, „8 -ми Септември “, 
„Илинденска“, „Димитар Влахов“, „Кресненско востание“, „Петре 
Прличко“ 

· Автобуска станица 
· Основен суд 
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Којник 
· Театар 
· С`рмаале 
· Автобуска станица 
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4 
4. Велес - Раштани  
(нови гро бишта) - 
Велес 

Велес - Раштани  
(нови гробишта) преку 
улиците: „Димко Најдов“, „8 -
ми Септември“, „Гоце 
Делчев“, „Страшо Пинџур“, 
„8-ми Септември“, 
„А.Д.Бауман“, „АСНОМ“, 
“Борис Трајковски“, „11 -ти 
Октомври“,  „Андон Шурков“, 
„Благој Ѓорев“, „Луј Пастер“, 
„Раштански пат“ 

Раштани (нови гробишта) – Велес 
преку улиците: „Раштански пат“, 
„Луј Пастер“, „Благој Ѓорев“, „8 -ми 
Септември“, „Димко Најдов“, 

· Долни дуќани 
· Основен суд  
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Жито Вардар 
· Надвозник на битолска 

пруга 
· Споменик АД Бауман   
· Касарна  
· Детска градинка клон 4  
· Нови гробишта 

 

· Нови гробишта 
· Детска градинка клон 4  
· Трговски центар  
· Комплекс згради „Бисер“ 
· Театар 
· С`рмаале 
· Долни Дуќани 

 

5 
 

5. Велес - Чолошево - 
Велес 
 
 

Велес – с.Чолошево с.Чолошево - Велес 

· Автобуска станица 
· Трпезица 
· с.Дурутовец 
· с.Чолошево 

· с.Чолошево 
· с.Дурутовец  
·  Трпезица 
· Автобуска станица 

6 
6. Црквино – Велес - 
Црквино 

с.Црквино - Велес Велес - с.Црквино 

· с.Црквино 
· Бабуна 
· Венуле 
· Долни дуќани 
· Автобуска станица 

· Автобуска станица 
· Долни дуќани 
· Венуле  
· Бабуна 
· с.Црквино 

7 
7. Караслари - Велес 
- Караслари 

с.Караслари - Велес Велес - с.Караслари 

· с. Караслари 
· Бабуна 
· Долни Дуќани 
· Автобуска станица 

 

· Автобуска станица 
· Долни Дуќани 
· Бабуна 
· С. Караслари 

8 
8. Иванковци – Велес 
- Иванковци 

с.Иванковци - Велес Велес - с.Иванковци 

· С.Иванковци 
· с.Мамутчево 
· Автобуска станица 

· Автобуска станица 
· с.Мамутчево 
· с.Иванковци 

9 
9. Бузалково -  Велес 
- Бузалково 

с.Бузалково - Велес Велес - с.Бузалково 

· с.Бузалково 
· с.Раштани 
· Гробишта 
· Ф-ка Киро Ќучук 
· Трговски центар  
· Комплекс згради „Бисер“ 
· Театар 
· С`рмаале 
· Автобуска станица 

· Автобуска станица  
· Основен суд 
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Жито Вардар  
· Надвозник на битолска пруга 
· Споменик АД Бауман   
· Ф-ка Киро Ќучук 
· Гробишта 
· с.Раштани 
· с. Бузалково 
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10 
10. Оризари – Велес - 
Оризари 

с.Оризари - Велес Велес - с.Оризари 

· с.Оризари 
· Свилара 
· Превалец 
· Комплекс згради Т2 
· Детска градинка     клон 4 
· Трговски центар  
· Комплекс згради „Бисер“ 
· Театар 
· С`рмаале 
· Автобуска станица 

· Автобуска станица 
· Основен суд 
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Жито Вардар  
· Надвозник на битолска пруга 
· Касарна 
· Детска градинка     клон 4 
· Комплекс згради Т2 
· Превалец 
· Свилара 
· с.Оризари 

11 
11. Кумарино -  Велес 
- Кумарино 

с.Кумарино - Велес Велес - с.Кумарино 

· с.Кумарино  
· с.Сујаклари 
· с.Отовица 
· с.Башино село 
· Автобуска станица 

· Автобуска станица 
· с.Башино село 
· с.Отовица 
· с.Сујаклари 
· с.Кумарино  

12 
12. Башино село - 
Велес – Башино село  

с.Башино село - Велес Велес - с.Башино село 

· с.Башино село  
· Шорка 
· Театар 
· С`рмаале 
· Автобуска станица 
 

· Автобуска станица 
· Основен суд 
· Спортска сала „Гемиџии“  
· Шорка 
· С.Башино село 
 

 

V I I .  И З Г Р А Д Б А ,  О Б Е Л Е Ж У В А Њ Е , 
ОПРЕМУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
Н А  А В Т О Б У С К И Т Е  Т Е Р М И Н А Л И ,       
СВРТУВАЛИШТА  И СТОЈАЛИШТА

Член 23
 И з г р а д б а т а ,  о б е л е ж у в а њ е т о , 
опремувањето, одржувањето и користењето на 
свртувалиштата и стојалиштата во општинскиот 
линиски превоз на патници го врши и уредува 
наделжниот општински орган.

Член 24
 Автобуските стојалишта и свртувалишта 
се обележуваат со табла.
 Таблата од став 1 на овој член содржи: 
натпис на автобуското стојалиште и автобуското 
свртувалиште како и други натписи што служат за 
известување на патниците (возен ред и сл.).
 Таблата  од  став  1  на  ово ј  член  се 
истакнува на видно место на самото автобуско 
стојалиште.
 Коловозната површина на автобуските 
стојалишта и свртувалишта,  намената за 
застанување на автобусите, се обележува со 
стандардната ознака БУС со жолта боја, од 
страна на субјектот задолжен за обележување на 
улиците.
      

Член 25
 Автобуските стојалишта и свртувалишта 
треба да имаат:

 1. Настрешница за заштита на патниците 
од атмосферски влијанија, изградена од погоден 
материјал;
 2. Број и назив на линиите што поаѓаат, 
доаѓаат и поминуваат на основното стојалиште 
или свртувалиште ;
 Автобуските стојалишта и свртувалишта 
можат да имаат и:
 1. Урбана опрема
 2. Рекламни паноа
 3. Други содржини

Член 26
 Надлежниот општински орган може да го 
определува со посебен акт видот и материјалот 
на опремата и другите содржини на терминалите, 
свртувалиштата и стојалиштата.

Член 27
 Опремата за автобуските стојалишта и 
свртувалишта под услови и во согласност на 
надлежниот орган на општината може да се 
користи за реклама, пропаганда и известување.
 

 Член 28
 П р е в о з н и ц и т е  у ч е с т в у в а а т  в о 
покривањето на трошоците за изработка и 
одржување на објектите на урбаната опрема на 
автобуските стојалишта и тоа по  3 000 денари за 
издадена дозвола за линија по примерок.
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VI I I .  ДОК УМЕНТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 29
 Општински линиски превоз на патници во 
Општина Велес го вршат превозници врз основа 
на лиценца и изводи од лиценца за секое возило 
поединечно издадени од градоначалникот на 
општината.
 Превозникот кој има лиценца и изводи од 
лиценца за вршење на општински линиски 
превоз на  патници може да отпочне со врешење 
на  превоз ,  отк ако  ќе  добие  дозвола  и  ќе 
регистрира возен ред за определената линија кај 
градоначалникот на општината.
 Лиценцата, изводите од лиценцата, 
регистрирање на возниот ред и дозволата , се 
издаваат со рок на важење согласно Законот за 
превоз во патниот сообраќај.

Член 30
 За добивање на лиценца и извод од 
лиценца за вршење на општински линиски 
превоз на патници превозникот треба да ги 
исполнува критериумите согласно Законот за 
превоз во патниот сообраќај. 

Член 31
 При вршењето на општинскиот линиски 
превоз на патници превозникот е должен во 
возилото да има извод од лиценца, дозвола и 
регистриран возен ред во оригинал. 
 Превозникот е должен да се придржува 
на регистрираниот возен ред и редовно да ја 
одржува линијата.

IX. КРИТЕРИУМИ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ 
П Р Е В О З  И  РА С П Р Е Д Е Л У ВА Њ Е Т О  Н А 
Л И Н И И Т Е  Н А  П Р Е В О З Н И Ц И Т Е  В О 
ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ

Член 32
 Р а с п р е д е л б а т а  н а  л и н и и т е  п о 
превозници, ќе се врши согласно  критериумите 
пропишани со оваа Одлука.
 Постапката за распределба на линиите, 
со Објава ќе ја спроведе 5-то члена комисија 
формирана од градоначалникот.
 К о м и с и ј ат а  в о  р о к  од  3 0  д е н а  п о 
завршувањето на објавата за својата работа 
поднесува извештај до Градоначалникот на 
Општина  Велес  к ако  и  предлог  листа  на 
доделени линии на превозниците.
 В р з  о с н о в а  н а  п р е д л о г  л и с т а т а 
Градоначалникот во рок од 15 дена донесува 
решение за  избор на  доделени линии на 
превозниците.

Член 33
 При распределбата на линиите ќе се води 
с м е т к а  п р е в о з н и к о т  д а  г и  и с п о л н у в а 
критериумите според следниот редослед:
 -  и м а  п о г о л е м  б р о ј  с о п с т в е н и 
регистрирани автобуси;
 - има соодветна опрема во просторот за 
одржување и поправка на автобусите;
 -  н а ј н и с к а  п р о с е ч н а  с т а р о с т  н а 
автобусите;
 - поголем број на вработени;
 - соодветен стручен кадар за квалитетно 
одржување и поправки на автобусите како и за 
квалитетно вршење на превозот;
 - располага со соодветен паркинг за 
возила;
 - најдолго време врши јавен превоз на 
патници и 
 - најниска понудена цена.

Член 34
 Постапката за добивањеи одземање на 
дозвола за вршење на општински линиски превоз 
на патници во Општина Велес опфаќа одделни 
дејствиа со кои определено правно или физичко 
лице кое поседува лиценца за вршење на 
општински линиски превоз на патници се 
стекнува со право да врши превоз на патници на 
определена  лини ја ,  с о гласно  утврден  и 
регистриран возен ред.

Член 35
 Превозникот поднесува барање за 
издавање на дозвола и регистрирање на возен 
ред за определена линија во општинскиот 
линиски превоз на патници до Градоначалникот 
на Општина Велес.
 Кон барањето превозникот приложува 
решение со кое му е доделена линијата.
 Дозволата се издава во соодветен број на 
примероци колку што има одобрено поаѓања во 
возниот ред. Побарање на превозникот може да 
се издадат и повеќе примероци.

Член 36
 Дозволата за општински линиски превоз 
на патници се издава најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на поднесувањето на барањето за 
нејзино издавање.

Член 37
 Барањето за издавање на дозвола за 
општински линиски превоз на патници ќе биде 
одбиено ако барателот:
 - нема лиценца и извод од лиценца за 
вршење на општински линиски превоз на 
патници;
 - не достави решение за доделување на 
линија.
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Член 38
 По истекот на рокот за кој е издадена 
дозволата, истата може да се продолжи.
 Барањето за продолжување на важноста 
на дозволата се поднесува до Градоначалникот 
на Општина Велес во рок од 30 дена пред истекот 
на рокот на дозволата.
 

Член 39
 Дозволата нема да се продолжи ако 
истекол рокот на важноста на лиценцатаза 
вршење на општински линиски превоз на 
патници.
 

Член 40
 Дозволата за вршење на општински 
линиски превоз на патници на превозникот може 
да му се одземе со Решение од Градоначалникот 
и пред истекот на рокот на нејзината важност ако:
 - престанала важноста на лиценцата за 
вршење на општински линиски превоз на 
патници или лиценцата и изводите од лиценцата 
се одземени од надлежниот орган на општината;
 - превозникот не ги исполнува условите 
врз основа на кои е издадена;
 - превозникот не се придржува на 
регистрираниот возен ред, редовно не ја одржува 
линијата, самоиницијативно ја менува трасата на 
линијата, качува и слегува патници надвор од 
автобуските постројки согласно регистрираниот 
возен ред. 
 - на барање на превозникот;

Член 41
 Изгубена, оштетена или дотраена 
дозвола може да се замени со нова на барање на 
превозникот.
 Кон барањето за издавање на нова 
дозвола дозвола согласно став 1 на овој член 
превозникот приложува доказ од кој може да се 
види дека истата е изгубена, дотраена или 
оштетена.

X. НАДЗОР 

Член 42
 Надзор над законитоста на работата на 
превозниците што вршат општински линиски  
превоз на патници врши надлежниот општински 
орган.

Член 43
 Инспекциски надзор над примената на 
одредбите од Законот за превоз во патниот 
сообраќај и одредбите на оваа Одлука  врши 
овластен инспектор за патен сообраќај на 
општината. 
 
 

Член 44
 Превозниците во општинскиот линиски 
превоз на патници во Општина Велес се должни 
на овластените инспектори за патен сообраќај на 
општината, да им овозможат вршење на 
инспекциски надзор, да им даваат потребни 
известувања и да им ја остават на увид 
потребната техничка и друга документација.

Член 45
 За непочитување на оваа Одлука се 
применуваат казнените одредби пропишани со 
Законот за превоз во патниот сообраќај.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46
 Превозниците кои вршат превоз на 
патници во општинскиот линиски сообраќај во 
Општина Велес, должни се да го усогласат 
своето работење со одредбите на оваа Одлука, 
во рок одтри месециод денот на влегувањето во 
сила на оваа Одлука.

Член 47
 Со донесувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за општински 
линиски превоз на патници во Општина 
Велес(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.4/05; 
11/05; 14/05, 1/06 и 10/08).

Член 48
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Велес“.  

Број 25-581/8
31.01.2018година 
В е л е с

         ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,

м-р Душко Петров с.р.
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Бр.15

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за донесувањена 
Програма  за  изменување и дополнување на 

Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2018година

 Се објавува Заклучокот задонесување на 
Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2018година, што 
С о в е т о т  н а  О п ш т и н а  В е л е с  г о  д о н е с е 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/8
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    

Аце Коцевскис.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за донесување на Програма  за  изменување 
и дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општина Велес 

за 2018година

 1.Советот на Општина Велес ја донесе 
Програмата за  изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2018година.
 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/9
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

 Врз основа на член 20 од Законот за 
п р о с т о р н о  и  у р ба н и с т и ч к о  п л а н и р а њ е 
(„Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 44/15, 
193/15 ,  31/16и 163/16) и член 45 став1 од 
Статутот на Општина Велес  („Сл.Гласник на 
Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09,18/10 и 15/14), 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година  донесе

П РО Г Р A M A
за изменување и дополнување на 

Програмата за изработка на Урбанистички 
планови во Општина Велес за 2018 година

 1 .  Во  Програмата  за  изработк а  на 
Урбанистички планови во Општина Велес за 2018 
год и н а  ( „ С л у ж б е н  гл а с н и к  н а  О п ш т и н а 
Велес”бр.19/17) се врши следнава  измена: 
 Во  глава  I I  – „Планирање“ , точк а  4 
“Планирани за изработка се следните планови:“
Во табелата после реден бр. 16 текстот во 
табелата  се додаваат нови редови со следниот 
текст:

 

17  Измена и дополна на Детален урбанистички план за урбан блок 42 урбана единица 7,  
локалитет Касарна, Општина Велес 

18  Детален урбанистички план за дел од урбан блок 52 урбана единица 10,  (Малина) 
Општина Велес 

19 Детален урбанистички план за дел од урбан блок 47 урбана единица 9, Општина 
Велес 

20  Детален урбанистички план за дел од урбан блок 36 урбана единица 6, помеѓу 
улиците ул. „Благој Ѓорев“, ул. „Тодор Јанев“ и ул. „8 –ма Велешка Бригада“ Општина 
Велес 

21 Детален урбанистички план за УЕ 11, УБ 54 Општина Велес 
22 Урбанистички план вон населено место за м.в. Друм, КО Отовица, Општина Велес,  

со намена А4 
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 2 .  Оваа Програма влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес”. 

Број 25-581/9
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р. 

Бр.16

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за донесување на

Програмата за  управување со отпад на 
територијата на Општина Велес за 

2018година

 Се објавува Заклучокот задонесување на 
Програмата  за   управување с о  отпад  на 
територијата на Општина Велес за 2018година, 
што Советот на Општина Велес го донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/9
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за донесување на Програма  за  управување 
со отпад на  територијата на Општина Велес 

за 2018година

 1.Советот на Општина Велес ја донесе 
Програмата  за   управување с о  отпад  на 
територијата на Општина Велес за 2018година.

 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/10
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

 Врз основа на член 19 од Законот за 
управување со отпадот ("Сл. весник на РМ" 
бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 82/09, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 
146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16), член 36, 
став 1, точка 1 од  Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), а 
согласно член 45 став 1 од Статутот на Општина 
Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09,18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 30.01.2018 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА  ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 
2018 ГОДИНА

I.ВОВЕД

 Законските обврски во управувањето со 
отпад општината го имплементира преку 
спроведување  на  Годишни  про грами  за 
управување со отпад.
 Со Програмите за управување со отпад 
се определуваат мерките,  активностите, 
инструментите за спроведување на програмите и 
изворите на финансирање.

I.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 Општа цел на Програмата за управување 
со отпад на територијата на Општина Велес е 
oпштината да продолжи со систематизирано 
спроведување на постапни подобрувања на 
постојниот систем за управување со отпадот.
Специфична цел на Програмата е да определи 
конкретни мерки и активности што треба да се 
превземат во тековната година за подобрување 
на општата состојба во управување со отпадот и 
заштитата на животната средина. 
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III.       ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

 С о  о в а а  п р о г р а м а  с е  п л а н и р а а т 
активности за: 
 -Интервенција во системот за собирање 
на комунален, комерцијален ,  индустриски 
неопасен отпад и отпад од пакување;
 -Расчистување на дивите депонии;
 -Превенција од отпад;
 - Пр о мо ци ј а  и  импле ме н та ци ј а  н а 
3Р(редуцирај, реупотреби, рециклирај) во 
домаќинствата и комерцијалниот сектор,
 - М о н и т о р и н г  и  е в а л у а ц и ј а  н а 
спроведувањето на Програмата/Планот за 
управување со отпад;
 -Регионалниот пристап за управување со 
отпадот; 
 - С е  у т в р д у в а   н а д з о р о т  в о 
спроведувањето;
 -Се утврдува начинот на финансирање.

IV. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

 Програмата за управување со отпад ќе ја 
изведува ЈКП Дервен како овластен оператор за 
постапување со комуналниот, комерцијалниот, 
индустриски неопасниот отпад и отпадот од 
пакување кој претставува комунален отпад во 
општинатаво соработка со Општина Велес. 

I
V.ПРОГРАМСКИ ОБЛАСТИ
V.1  ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО СИСТЕМОТ ЗА 
У П Р А В У В А Њ Е  С О  К О М У Н А Л Е Н , 
К О М Е Р Ц И Ј А Л Е Н  И  И Н Д У С Т Р И С К И 
НЕОПАСЕН ОТПАД

 Задача 1: Замена на отслужени садови за 
собирање отпад од 5м3 со новиконтејнери од 
1,1м3
 Ќ е  с е  п р о д о л ж и  с о  з а м е н а  н а 
преостанатиот дел од дотраените и стари 
контејнери на “жешки точки” низ градот со нови 
к о н те ј н е р и ,  ќе  с е  пр одолж и  с о  р едо в н о 
одржување на контејнерите, за контејнерот да ја 
врши функцијата и да не ја нагрдува околината.  
 Гол е м  д ел  од  к о н те ј н е р и те  с е  с о 
отстранети капаци што овозможуваат емисија на 
непријатна миризба и пристап до животни 
скитници. Дел од контејнерите ќе бидат дадени 
на користење на правните лица кои создаваат 
комерцијален и индустриски неопасен отпад.
 Заради поплаки и потреби на граѓани за 
поставување на садови за отпад на јавна 
површина во 2017г.  се изврши комплетна 
ревизија на сите локации во градот и се направи 
нова проценка, од страна на Комисијата за 
определување на локации за поставување на 
садови за отпад на јавна површина. Комисијата 
ќе продолжи да работи согласно барањата од 
граѓаните. 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 
институција 

 
Временска 

рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од 
ЈКП Дервен 

(МКД) 

 
Средства од 
Програмата 

(МКД) 

Поправка и 
одржување на 
контејнери  
(поставување на 
капаци, замена на 
тркалца, репарирање 
на оштетувања) 

 
ЈКП Дервен, 
Општина Велес 
 

 
 
континуирано 

 
 
      100.000 

 
 
/ 

Набавка на 20  
нови  контејнери  
од 1,1м3 

 
Општина Велес 

 
II 

 

 
 /  / 

 
366.000 

Собирање на 
отслужените 
контејнери и 
поставување на нови 

ЈКП Дервен 
 

 
III 
 

     тековни  
  транспортни 
    трошоци 

                  / 
/ 

 
ВКУПНО 

   
     100.000 

 
366.000 
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Задача 2: Набавка на стандардизирани садови за 
отпад 
Заради големиот интерес кај  граѓаните за 
добивање на  стандардизирани  к анти  за 
домаќинствата, оваа година ќе се изврши 

набавка на стандардизирани канти од 120л. за 
домаќинствата и тоа:1940 зелени и 1000 жолти.
Со жолти канти ќе се обезбедат реоните кои во 
2017г. добија стандардна зелена канта. 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 
институција 

 
Временска 

рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од ЈКП 

Дервен (МКД) 

 
Средства од 
Програмата 

(МКД) 

Избор на 
улици 

Општина Велес, 
ЈКП Дервен 

 
II / / 

 
Набавка на  
канти 

Општина Велес II-IV / 2.716.650 
 

Дистрибуција  
на канти  
по домаќинства 

 
ЈКП Дервен 

 
II-IV 

           тековни  
       транспортни  
          трошоци 

 
/ 

 
ВКУПНО 

                  /  
2.716.650 

 

Задача 3: Постапување со искористени/отпадни 
батерии
Ќе се продолжи со воспоставените активности за 
постапување со искористени/отпадни батерии 
согласно законските обврските. 
Активностите предвидуваат превземање на 

бате р и и те ,  п о п ол н у ва њ е  н а  с о од вет н а 
документација и предавање на истите на 
колективниот постапувач со кој општината има 
склучено договор. 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 
институција 

 
Временска 

рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од ЈКП 

Дервен (МКД) 

 
Средства од 
Програмата 

(МКД) 

Собирање и  
предавање на  
отпадните  
батерии  

 
Општина 
Велес 

 
I- IV 

  
/ 

 
/ 

 

ВКУПНО                    / / 

 

Задача 4: Постапување со отпад од електронска 
и електрична опрема
Ќе се продолжи со воспоставените активности за 
постапување со отпадот согласно обврските од 
Законот за постапување со електрична и 

електронска опрема и отпад од електрична и 
електронск а  опрема ко ј  ќе  се  превземе, 
транспортира и згрижи од страна на колективен 
постапувач.  
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АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 

институција 

 
Временска 

рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од 
колективен 
постапувач 

(МКД) 

 
Средства од 
Програмата 

(МКД) 

Организирање  
на  
собирна акција  
 

Општина  
Велес,  
колективен  
постапувач 

III 
 

       / / 

Собирање на  
отпадот  
по барање  
на правни и  
физички лица  

ЈКП Дервен III- IV 
 

          тековни  
        транспортни  
          трошоци 

/ 

ВКУПНО   162.500 / 

 
* Потрошените средства ќе бидат фактурирани од страна на ЈКП Дервен и ќе бидат 
наплатени од колективниот постапувач за вршење на услугата за собирање на 
електронски отпад од корисниците. 

Задача 5: Постапување со отпадни тонери
Од печатењето на материјали во општинската администрација и институциите кои се 
во надлежност на општината, во депото на ЈКП Дервен е собрано значително 
количество отпадни тонери спакувани и времено складирани на соодветен начин, 
безбеден за животната средина.
Во оваа Програма се предвидуваат активности за понатамошно постапување со 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 

институција 

 
Временска 

рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од ЈКП 

Дервен (МКД) 

 
Средства од 
Програмата 

(МКД) 

Собирање на  
oтпадните  
тонери  
 

Општина Велес  
I-IV 

 

 
/ 

100.000 
/ 

Предавање  
на отпадните  
тонери на  
овластен  
постапувач 

 
Општина  
Велес 

 
IV 

 

  
/ 

 
100.000 

 

ВКУПНО                   / 100.000 

 

Задача 6: Постапување со отпадно стакло
Во 2017г. на општината и се донирани Специјализирани 10 (десет) пластични зелени контејнери 
од 1,5 m3 тип-игло, дадена од давателот Друштвото за управување со пакување и отпад од 
пакување „Пакомак“ ДОО-Скопје. Започнат е пилот проект со угостителските објекти, кои отпадното 
стакло го одложуваат во контејнерите поставени на 10 локации во градот. Активностите во 2018г. 
ќе се интензивираат. Финансиските средства и активностите за празнење на садовите
се обезбедуваат од колективниот постапувач.
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Задача 7: Годишна акција за собирање на 
габаритен отпад

 Акцијата за собирање на габаритен отпад 
се организира секоја година пред верскиот 

празник Велигден. Со акцијата се овозможува 
организирано отстранување на габаритниот 
отпадод домаќинствата и правните лица.

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 

институција 

 
Временска 

рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од ЈКП 

Дервен (МКД) 

 
Средства од 
Програмата 

(МКД) 

Потпишување  
на договор за  
соработка  
помеѓу  
ЈКП Дервен и  
овластен  
постапувач 
 

Општина Велес  
I 

 

 
/ 

100.000 
/ 

Организирање  
на  
собирна акција  
 

Општина  
Велес,  
ЈКП Дервен 

II 
 

       / / 

Редовно  
празнење на  
садовите со  
отпадно стакло 
поставени на  
10 локации во  
градот 

Овластен  
постапувач 

I- IV 
 

                / / 

ВКУПНО                   / / 

 

 

АКТИВНОСТИ
 

 

Одговорна 
институција

 

 

Временска 
рамка

 

(годишен 
квартал)

 

 

Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД)

 

 

Средства од 
Програмата

 

(МКД)
 

Спроведување на акцијата 
(превземање на отпадот и 
транспорт до депонија, 
третирање на отпадот)  

 

ЈКП Дервен  
 

 

I  
 

 

20.000  
 

 

/  

 
ВКУПНО  

   
20.000  

 
/  

 
Задача 8: Воведување на населеното место 
Клуковец и Сливник во интегрираниот систем за 
управување со отпад 

 Согласно етапното воведување на 
поголемите рурални средини во интегрираниот 
систем за управување со отпадот започнат во 
2013г., со воведување на нови рурални средини 
во  системот,  Програмата  се  стреми кон 
п о с т и г н у в а њ е  н а  1 0 0 %  п о к р и е н о с т  н а 
територијата со услугата, елиминирање на 

практиките на жителите за диво депонирање и 
н е к о н т р о л и р а н о  п а л е њ е  н а  о т п а д о т, 
намалување на ризиците по човековото здравје 
и редуцирање на емисиите на стакленички 
гасови. 
 Со ова ќе се допринесе и кон доследна 
примена на принципот “универзалност на 
услугата”  со подеднаков пристап кон сите 
жители на територијата на општината.
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V.2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ

Задача 1: Спроведување на План за чистење на 
диви депонии
Ќе се спроведат активности за расчистување од 
отпад на простори во населените места, 

урбаната средина, на патиштата и во 
природата. Со санација и расчистување на 
дивите депонии ќе се растерети животната 
средина од отпад.

 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 
институција 

 
Временска 
рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства од 
ЈКП Дервен 
(МКД) 

 
Средства од 
Програмата 
(МКД) 

Анализа на теренот за 
воведување на 
населените места во 
системот 

Општина 
Велес 
ЈКП Дервен 
 

 
 

II-IV 

 
 
/ 

 
 
/ 

Евидентирање на 
корисниците  
 

 
ЈКП Дервен 
 

 
II-IV 

 

тековни 
транспортни 

трошоци 

 
/ 

Склучување на договори   
ЈКП Дервен 

 
II-IV 

 
/ 

 
/ 

Информирање за 
начинот и времето на 
собирање од врата до 
врата 

 
ЈКП Дервен 

 
II-IV 

 

тековни 
транспортни 

трошоци 

 
/ 

Спроведување на 
системот во руралните 
средини 

 
ЈКП Дервен 

 
I-IV 

 

 
/ 

 
/ 

ВКУПНО              / / 

 

 

АКТИВНОСТИ
 

 

Одговорна 
институција

 

 

Временска 
рамка

 

(годишен 
квартал)

 

 

Средства од 
ЈКП Дервен 
(МКД)

 

 

Средства од 
Програмата

 

(МКД)
 

Санирање на дивите 
 

депонии во населени места:
 

-
 

Оризари 
 

- Клуковец и Сливник 

(по воведување на  

услугата за 
собирање на отпад) 

 
 

ЈКП Дервен 
 

 
 

I-IV  
 

 
 

/  
 

 
 

600.000  

Чистење на простори во 
урбана средина, на патишта 
и во природа од отпад  
- простор околу  
ЈП Парк спорт,   
Градски стадион и косини на 
Битолска пруга 
-

  
излез на Велес кон 

Штипска петља
 

-непредвидени депонии
 

 
 

ЈКП Дервен 
 

 
 

I-IV  
 

 
 

/  
 

 
 

150.000  

 ВКУПНО
 

   /
 

 750.000
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V.3 ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД

Задача1: Поддршка на акции за собирање на 
отпад

Со  ак тивно  вк лучување во  образовните 
активности во делот на управување со отпадот, ќе 
се зголеми јавната свест  к а ј  училишната 

популација за управување со отпад и ќе се 
п р од ол ж и  с о  п од д р ш к а  н а  з а п оч н ат и те 
активности за Интеграција на заштитатата на 
животната средина во македонскиот образовен 
систем. Општината ќе продолжи со мотивирање 
на образовните институции за вклучување во 
селекцијата.
 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 
институција 

 
Временска 
рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД) 

 
Средства од 
Програмата 
(МКД) 

Поддршка на акции “Редуцирај, 
Реупотреби, Рециклирај”  во 
училиштата и градинката 

Општина 
Велес 
 

 
II-IV 

 

 
/ 
 

 
/ 

Сумирање на резултатите од 
акцијата за 2018г.- 
Прогласување на најдобар  
собирен центар за отпад  

Општина 
Велес 
 

 
IV 
 

 
/ 
 

 
/ 

ВКУПНО   / / 

 
V.4 ПРОМОЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 3Р 
(РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ) ВО 
ДОМАЌИНСТВАТА И КОМЕРЦИЈАЛНИОТ 
СЕКТОР

 Задача 1: Развивање на кампања за 
подигнување на јавната свест за промоција на 
придобивките од 3Р за човековото здравје и 
животната средина

 Информирањето и подигнувањето на 
јавната свест на граѓаните во постапувањето со 
о т п а д о т  с е  к л у ч н и  з а  р е а л и з а ц и ј а  н а 
активностите од Програмата. За таа цел, ќе бидат 
испечатени летоци кои со месечните сметки за 

комунални услуги ќе бидат дистрибуирани до 
секое домаќинство. 
 За информирање на јавноста околу 
работата на Општината и ЈКП Дервен, поврзано 
со имплементација на системот за организирано 
управување со отпадот ќе се користат сите 
електронски медиуми, телевизии,радија и 
печатени јавни гласила.
 Сите евентуални промени поврзани со 
с п р о в ед у в а њ ет о  н а  с и с т е м от  ќ е  б и д ат 
навремено објавувани. Информации ќе може да 
се добијат и на веб страната на Општина Велес и 
ЈКП Дервен.
 

 
АКТИВНОСТИ  

 
Одговорна 
институција  

 
Временска 
рамка  
(годишен 
квартал)  

 
Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД)  

 
Средства од 
Програмата  
(МКД)  

Печатење на летоци за:  
-Акција за постапување со 
отпадно стакло  
- Акција за постапување со 
електронски отпад  
- Акција за габаритен отпад  
- Постапување со отпадни 
батерии  
- Промоција на селекцијата во 
домаќинствата  

Општина 
Велес  
 

 
II-IV  

 

 
/  

 

 
200.000  

 
 

 
ВКУПНО 

   
/  

 
200.000  
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Задача 2: Оперативност на Собирниот центар на 
отпад од пакување

 С о б и р н и о т  ц е н т а р  о б е з б е д у в а 
континуирани активности за  сортирање, 
балирање, мерење и складирање на отпадот, 
негово предавање на овластен постапувач, 
подготовка на документација за колективниот 
постапувач ,  одрж ување на  опремата  во 
кондиција (преса, вага палетар, стокова вага, 
опрема за видео надзор, фотоволтаичен систем 
и сл.).
 Превземањето на отпадот од примарната 
селекцијаќе се врши двапати месечно во сабота, 
во текот на денот. Оваа година ќе се вклучат и 
корисници кои добија садови за селекција од 
2017г.
 Заради успешно реализираните пилот-
активности  за  собирање на  к артонск ата 
амбалажа во централното градско подрачје ќе се 
изврши проширување на опфатот на објектите од 
комерцијалниот сектор за собирање на картонска 

амбалажа.
 Бидејќи и во 2017г. со неформалните 
собирачи на  отпад од пакување не беше 
воспоставен модел за соработка, а истите 
работат неформално во рамките на општинската 
депонија за комунален отпад, во 2018г. се 
планира да се донесе конечна одлука  и да биде 
и з гот в е н  м од ел  з а  в о с п о с т а ву в а њ е  н а 
секундарната селекција на отпад кој директно 
доаѓа на општинската комунална депонија.
 Ф о т о в о л т а и ч н и о т  с и с т е м  з а 
производство на електрична енерги ја  за 
потребите на депонијата работи со потешкотии, 
посебно во периоди со помалку сончева енергија 
заради пробиеност на батериите (не ја држат 
акумулираната енергија). Затоа е потребно да се 
изврши  набавк а  на  нови  батерии  к ои  ќе 
овозможат 24часовно обезбедување на објектот 
со енергија.
 

 
АКТИВНОСТИ 

 
Одговорна 
институција 

 
Временска 
рамка 
(годишен 
квартал) 

 
Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД) 

 
Средства 
од 
Програма 
(МКД) 

Склучување на договор со 
овластени постапувач/и за 
отпад од пакување ПЕТ 
амбалажа 

ЈКП Дервен 
 

 
I 
 

 
/ 
 

 
/ 

Обезбедување на непречена 
функционалност на Собирниот 
центар со целокупната опрема 

 
ЈКП Дервен 
 

 
I-IV 

 
/ 

 
/ 

Предавање на отпадот на 
овластени постапувачи и 
подготовка на документација за 
известување и евиденција 

 
ЈКП Дервен 
 

 
II-IV 

 
/ 

 
/ 

Спроведување на селекцијата 
во нови домаќинства 

 
ЈКП Дервен 
 

 
I-IV 

тековни 
транспортни 

трошоци 

 
/ 

Собирање на картонска 
амбалажа од комерцијалниот 
сектор во проширено градско 
подрачје (изработка на план, 
рута и воспоставување на 
активности) 

 
ЈКП Дервен 
 

III тековни 
транспортни 

трошоци 

 
/ 

Креирање на модел за 
секундарна селекција на 
општинската комунална 
депонија 

 
ЈКП Дервен 
 

 
IV 

 
/ 

 
/ 

 
Набавка на возило од 22м3 

 
ЈКП Дервен 

 
I 
 

 
6.100.000 

 
/ 
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Подобрување на системот за 
производство на електрична 
енергија преку набавка на 10 
нови батерии 

ЈКП Дервен 
 

III 50.000 150.000* 

 
ВКУПНО 

   
6.150.000 

 
150.000 

 

 

*Општина Велес ќе учествува со кофинансирање 
на инвестицијата во износ од 150.000 ден. 
Целокупната активност ќе биде спроведена од 
страна на ЈКП Дервен преку спроведување на 
јавна набавка. Останатите средства потребни за 
овие активности ќе бидат обезбедени од ЈКП 
Дервен.

V.5МОНИТОРИНГ   И ЕВА ЛУАЦИЈА НА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА/ПЛАНОТ 

 Задача 1: Оценување на спроведување 
на Програмата

 Евалуацијата ќе им овозможи на сите кои 
се вклучени во системот да можат да утврдат 
што е направено, а што не, кои се слабостите на 
с и с т е м о т ,  у с п е с и т е  и  н е у с п е с и т е 
приспроведувањето на системот, трошоците, 
инвестициите, добивката, стекнатото искуство 
кое ќе може да се примени во планирањето на 
идните активности.

 

 
АКТИВНОСТИ  

 
Одговорна 
институција  

 
Временска 
рамка  
(годишен 
квартал)  

 
Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД)  

 
Средства 
од 
Програмата  
(МКД)  

Организирање на работни 
состаноци  

Општина 
Велес  

I-IV  
 

/  
 

/  

Спроведување на мониторинг преку 
водење на дневна, месечна и 
годишна евиденција во 
постапувањето со отпадот

 

 
ЈКП Дервен  

 

 
I-IV  

 
/  

 
/  

ВКУПНО
   

/
 

/
 

 Задача 2: Ажурирање на базата на податоци за отпад

 
АКТИВНОСТИ  

 
Одговорна 
институција  

 
Временска 
рамка  
(годишен 
квартал)  

 
Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД)  

 
Средства од 
Програмата  
(МКД)  

Ажурирање на податоците за 
корисниците на услугата, 
покриеност на теренот, бројот 
на склучени договори  

 
ЈКП Дервен  

 

 
континуирано  

 
 

 
 

/  
 

 
 

/  

Склучување на договори со 
правни субјекти за собирање 
на отпад од пакување

 

 
ЈКП Дервен

 
 

 
континуирано

 
 

 
/

 
 

 
/

 

Мерење на постигнатите 
резултатиза 2017 година –

 годишен извештај до МЖСПП
 

ЈКП Дервен, 
Општина 
Велес

 

 I
 
 

 /
 
 

 /
 

ВКУПНО
   

/
 

/
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V.6  РЕГИОНАЛЕН ПРИСТАП ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Задача 1:  Учество во регионалниот систем за управување со отпад

 

АКТИВНОСТИ
 

 

Одговорна 
институција

 

 

Временска 
рамка

 

(годишен 
квартал)

 

 

Средства 
од ЈКП 
Дервен 
(МКД)

 

 

Средства од 
Програмата

 

(МКД)
 

Учество во активноститеза 
воспоставување на 
интегриран и финансиски 
одржлив систем за 
управување со отпадот за 
Вардарски регион 

 

Општина 
Велес, 

ЈКП Дервен 

 

континуирано 
 
 

 
 

/ 
 

  
 
            / 

ВКУПНО
   / 

 
/ 

 

VI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

СТАВКА

 

Средства од ЈКП 
Дервен (МКД)

 
Средства од 
Програмата(МКД)

 

Поправка и одржување на контејнери

 

100.000

 

/

 

Набавка на контејнери од 1,1 м3

 

/

 

320.000*

 

Набавка на канти од 120л.

 
/

 
2.716.650*

 

Предавање на отпадни тонери

 
/

 
100.000

 

Надградба на системот за 
производство на електрична енергија 
преку набавка на полнач на 
батериите

 

50.000
 

150.000****
 

Набавка на возило од 22м3
 

6.100.000*
  

Годишна акција за габаритен отпад
 

20.000
 

/
 

Диви депонии во рурални средини
 

/
 

600.000***
 

Диви депонии во урбана средина / 150.000*** 

Печатење на пропаганден материјал / 200.000** 

ВКУПНА СУМА: 6.270.000  4.236.
650 

 
 Активностите утврдени со оваа Програма 
ќе се финансираат со сопствени средства од ЈКП 
Дервен и од Буџетот на Општина Велес, со 
средства од Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на заштитата на 
животната средина во 2017г. 
 Средствата за набавка на садови за 
отпад (ставки обележани со * во горенаведената 
т а б ел а )  с е  п р е д в и д е н и  в о  РА  с т а в к а  - 
Управување со отпад (капитални расходи) од 
Програмата за активностите на Општина Велес 
во областа на заштитата на животната средина во 
2018г. во вкупен износ од 3.045.777 денари, а 
набавката ќе биде спроведена од страна на 
општината.
 За сумата од 200.000 денари (ставка 
обележана со ** во горенаведената табела) 
реализатор ќе биде Општина Велес, а набавката 
ќе биде спроведена од страна на општината, со 

средства предвидени во Р1 ставка – Кампања за 
подигнување на јавната свест за управување со 
отпадот-дел од Програма за управување со 
отпадот, од Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на заштитата на 
животната средина во 2018г.
 За Средствата за расчистување на 
дивите депонии (ставки обележани со *** во 
горенаведената табела) во износ од 750.000 ден., 
Општина Велес ќе склучи договор со ЈКП Дервен 
во кој ќе се регулираат обврските и правата кои ќе 
произлезат за двете договорни страни, по цени 
согласно Одлуката за утврдување на висината на 
цените за извршените услуги према правни и 
физички лица, донесени од Советот на Општина 
Велес.  
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 З а  р е а л и з а ц и ј а  н а  с р ед с т вата  з а 
Надградба на системот за производство на 
електрична енергија (ставки обележани со **** во 
горенаведената табела) ќе се склучи договор со 
ЈКП Дервен за кофинансирање на активностите и 
средствата во износ од 150.000 ден. ќе се 
трансферираат на сметката на ЈКП Дервен, 
согласно договорот за партнерско учество во 
активностите.

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 Н а д з о р  н а д  с п р о в е д у в а њ е т о  н а 
П р о г р а м ата  з а  у п р а ву ва њ е  с о  от п а д  н а 
територијата на Општина Велес за 2018 година 
врши овластениот  инспектор за  животна 
средина.
 О в а а  П р о г р а м а  в л е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Велес”.

Број 25-581/10
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр.17

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за донесување на
Програмата за  контрола на популацијата на 

бездомни кучиња на територијата на 
Општина Велес во 2018година

 Се објавува Заклучокот задонесување на 
Програмата за  контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на Општина 
Велес во 2018година, што Советот на Општина 
Велес го донесе наседницата одржана на 
30.01.2018 година.

Број 08-597/10
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    

Аце Коцевскис.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),

 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за донесување на Програма  за  контрола на 

популацијата на бездомни кучиња на 
територијата на Општина Велес 

во 2018година

 1.Советот на Општина Велес ја донесе 
Програмата за  контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на Општина 
Велес во 2018година.
 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/11
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

 Врз основа на член 28,став 3 од Законот 
за заштита и благосостојба на животните 
(„Службен весник на РМ“бр.149/14,149/15 и 
53/16), член36, став1, од Статутот на Општина 
Велес („Сл. Гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 
03/09,18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седница 
одржана на ден 30.01.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
за контрола на популацијата на бездомни 
кучиња на територијата на Општина Велес 

за 2018 година

I. ВОВЕД
 С о  о ва а  п р о г р а м а  с е  у т в рд у ва ат 
активностите за третирање на бездомни кучиња-
скитници, условите, организацијата и обемот на 
и з в р ш у в а њ е т о ,   к а к о  и  н а ч и н о т  н а 
финансирањето. 

 За решавање на проблемот поврзан со 
зголеменото присуство на бездомни кучиња, 
односно за контрола на нивниот број, од страна 
на Светската здравствена организација за 
заштита на животните и позитивните законски 
прописи во Република Македонија, единствено е 
можен хуманиот начин на третирање на овие 
животни.
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 Х у м а н и о т  т р е т м а н  п о д р а з б и р а 
згрижување и заштита на животните, но и 
заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните 
во општината.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 О п ш т а т а  ц е л  н а  П р о г р а м а т а  е 
определување на општи мерки и активности што 
треба да се превземат на територијата на 
општината за ефикасна контрола и заштита на 
популацијата на бездомни кучиња, како и 
третман согласно прописите од областа на 
ветеринарното здравство и благосостојбата на 
животните.

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

 Предмет на програмата е определување 
на мерки и активности што треба да се превземат 
во 2018 година за ефикасна контрола и заштита 
на популацијата на бездомни кучиња.
 Активностите за хумано третирање на 
бездомни кучиња-скитници натериторијата на 
Општина Велес ќе опфатат: 
 -заловување на кучињата,
 -транспорт до прифатилиште,
 -прием и преглед од доктор по 
ветеринарна медицина,
 -лабараториско испитување на заразни 
болести согласно прописите од областа на 
ветеринарното законодавство, вклучувајќи 
испитување од болеста лајшманиоза,
 -ветеринарно медицински третман на 
кучињата,овариохистеректомија и орхиектомија,
 -постоперативно сместување и нега,
 -вакцинација и дехелментација,
 -обележување со микрочип,
 -враќање на заловените кучиња на 
реонот на нивно заловување или вдомување на 
кучињата,
 -еутаназија на кучињата согласно 
прописите од областа на ветеринарното 
здравство,
 - едукација и подигнување на јавната 
свест кај населението.

.IV.2 Престој во прифатилиште, ветеринарно-
м е д и ц и н с к и  т р е т м а н  и  п о н а т а м о ш н о 
постапување со третираните кучиња

 Заловените кучиња се транспортираат до 
прифатилиште, кое е регистрирано и има 
о д о б р у в а њ е  о д  А г е н ц и ј а т а  з а  х р а н а  и 
ветеринарство на Република Македонија.
 Кучињата се сместуваат во просториите 
за прием во кои се врши набљудување на 
кучињата од страна на докторот по ветеринарна 
медицина кој врши преглед на заловените 
кучиња и ги спроведува сите мерки согласно 
закон и тој одредува кои од нив ги исполнуваат 
критериумите за еутаназија.

 Еутаназијата се врши:
 -во согласност со важечките законски 
прописи и наредби;
 -кога животното е заболено од заразна 
или паразитска болест која може да се пренесе 
на други животни или луѓето, животното е 
заболено од други болести кај кои лечењето е 
долго и со несигурна прогноза, тешко повредени 
животни животни кои видливо страдаат или 
стари изнемоштени животни; 
 -кога кучињата преставуваат опасност 
кон луѓето или другите животни и
 -кога кучињата поминале минимум 
временски период потребен за исцрпување на 
можноста за вдомување.

 Медицински третман на здрави кучиња 
се врши на следниот начин:
 Сите  клинички  здрави  животни  се 
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е 
о д о б р е н о  о д  А г е н ц и ј а т а  з а  х р а н а  и 
ветеринарство за ветеринарно-медицински 
т р е т м а н  н а  б е з д о м н и т е  к у ч и њ а  о д 
прифатилиштето за што треба да се поседува 
валиден склучен договор, односно во посебен 
дел за оперативно и болничко лекување во 
прифатилиштето доколку го поседува. Сите 
животни кои по мислење на ветеринарен доктор 
ги исполнуваат критериумите за операција се 
оперираат-стерилизирааат. По завршената 
операција и пост оперативно опоравување 
животните се враќаат назад во прифатилиштето, 
односно во делот за престој во прифатилиштето 
каде се врши нивно редовно хранење и постојан 
надзор од страна на обучени лица.
 Прифатилиштето се одржува согласно 
санитарно-хигиенските прописи: боксовите во 
прифатилиштето редовно се чистат, се врши 
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и 
соодветна дератизација на целиот простор. 
Изведувачот на Програмата е должен да склучи 
договор со овластен оператор за нештетно 
отстранување на лешеви и нус производи од 
животинско потекло, во специјално изградена 
гробна јама на соодветна комунална депонија, а 
и с т о  т а к а  ќ е  г и  с о б и р а  и  т р а н с п о рт и р а 
фекалиите/отпадот од прифатилиштето.   
 Н е п о с р е д н о  п р и  н а п у ш т а њ е  н а 
прифатилиштето кучињата се вакцинираат  
против болеста беснило и се третираат со 
средство против ендопаразити и ектопаразити. 
Третираните кучињатаи обележани со микрочип 
се враќаат на реонот на заловување или се 
вдомуваат, а вдомените се регистрираат во 
в ет е р и н а р н о  и н ф о р м ат и в н и от  с и с т е м . 
Приоритет   ќе  се  дава  на  вдом ување на 
животните.
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IV.3Едукација и подигнување на јавната свест 
кај населението

 Подигнувањето на јавната свест е клучна 
за справување и хуман третман на кучињата 
скитници. Изведувачот на Програмата е должен 
да обезбеди комуникација со граѓани преку разни 
форми на  комуник аци ја ,  да   спроведува 
едук ативни  и  промотивни  активности  за 
подигнување на јавната свест за постапување со 
бездомни кучиња, да организира акции и настани 
за вдомување на кучиња.
 
V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
 
 С е  п р е д в и д у в а  и н т е н з и т ет о т  н а 

заловување и капацитетот на сместување во 
прифатилиште да ги исполнува условите за 
сместување на 30 бездомни кучиња/месечно.

VI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

 Активностите утврдени табелата подолу 
ќе се финансираат од Буџетот на Општина Велес, 
со средства од Програмата на активностите на 
Општина Велес во областа на здравствената 
заштита за 2018г.
 Општина Велес ќе изврши трансфер на 
средства на изведувачот  на Програмата. 

 
Ред.бр. 

 
Активност 

 
Финансирање 

 
Сума/ден. 

 
Заловување,  транспорт,  идентификација  и евиденција 

1. 
Заловување на 
бездомни кучиња 

Општина Велес 
70.000 

2. 
Идентификација и 
евиденција 

Општина Велес 
50.000 

3. 
Транспорт до 
прифатилиште 

Општина Велес 
20.000 

4. 
Карантински престој 
(набљудување и 
преглед од ветеринар) 

Општина Велес 
25.000 

5. 
Престој во 
прифатилиште 

Општина Велес 
85.000 

Медицински третман на кучињата 
6. Лабараториско 

испитување и 
вакцинација 

Општина Велес 
100.000 

7. Овариохистеректомија 
и орхиектомија 
(стерилизација и 
кастрација) 

Општина Велес 

210.000 

8. Постоперативно 
сместување и нега 

Општина Велес 
25.000 

9. Еутаназија  Општина Велес 40.000 
10. Закопување на мртви 

кучиња 
Општина Велес 

20.000 

11. Транспорт  Општина Велес 15.000 
Тековно одржување на прифатилиштето 
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Тековно одржување на прифатилиштето
 

12.
 

Обезбедување на 
храна, лекови и 
средства за 
дезинфекција

 

Општина Велес
 

430.000
 

13.
 

Комунални трошоци
 

Општина Велес
 

50.000
 

14.
 

Ангажиран персонал
 

Општина Велес
 

360.000
 

15.
 

Непредвидени трошоци
 

Општина Велес
 

50.000
 

Подигнување на јавната свест
 

16. Организирање на јавни 
настани и 
манифестации за 
одгледување и 
вдомување на кучиња 

Општина Велес 

50.000 

17. Непредвидени трошоци Општина Велес 50.000 
 

Вкупно   1.650.000 
 

VII.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

 Годишната програма ќе ја реализира 
субјект кое општината ќе го избере на јавен повик 
и кој ги исполнува условите за изведување на 
активности согласно закон.
 Доколку на јавниот повик не се јави 
изведувач на програмата, општина Велес се 
задолжував во рок од 15 дена, договорно да 
ангажира двајца лиценцирани заловувачи, како и 
фирма која ќе изврши транспорт на заловените 
кучиња до институција во која треба да се изврши 
третирање на заловените кучиња-скитници.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 Н а д з о р  н а д  и з в р ш у в а њ е т о  н а 
Програмата врши Одделението за јавни дејности 
во Општина Велес. За спроведените активности 
на терен, изведувачот е должен да изготвува 
квартални извештаи кои ќе бидат доставени до 
Градоначалникот и  ќе бидат усвоени од Советот 
на Општина Велес.
 О в а а  П р о г р а м а  в л е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/11
31.01.2018година
Велес

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 на Совет на Општина Велес
 м-р Душко Петров с.р.

Бр.18

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 

на Годишна Програма  за  работа на 
Локалниот Совет за превенција од 

детско престапништво за 2018година

 Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Годишна Програма  за  работа на Локалниот 
Совет за превенција од детско престапништво за 
2018година, што Советот на Општина Велес го 
донесе наседницата одржана на 30.01.2018 
година.

Број 08-597/11
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевскис.р.
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 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Годишна Програма  за  

работа на Локалниот Совет за превенција од 
детско престапништво за 2018година

 1.Советот на Општина Велес не ја усвои 
Годишна Програма  за  работа на Локалниот 
Совет за превенција од детско престапништво за 
2018година.
 2 .  О во ј  З а к л у ч о к  вл е г у ва  во  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/12
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за усвојување на 
Годишен извештај за слободен пристап до 

информации од јавен карактер за 2017година

 Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Годишен извештај за слободен пристап до 
информации од јавен карактер за 2017година, 
што Советот на Општина Велес го донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/12
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    

Аце Коцевскис.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Годишен извештај за 

слободен пристап до информации од јавен 
карактер за 2017година

 1.Советот на Општина Велес го усвои 
Годишниот извештај за слободен пристап до 
информации од јавен карактер за 2017година.
 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/13
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Извештај:

 

02  февруари     2018                 Службен гласник на Општина Велес_                        Бр.2 стр. 44



ОПШТИНА ВЕЛЕС  

 
Согласно член 37, од Законот за слободен пристап  до  информации од јавен 
карактер   (Сл Весник на РМ бр. 13/06; бр. 86/08 и бр. 6/10) и член 60 од Статутот на 
Општина Велес (Службен Гласник на Општина Велес бр 12/06, 3/09 I 18/10), 
Градоначалникот на Општина Велес до Советот на Општина Велес доставува: 

Општина Велес, ул. „Панко Брашнар“ бр. 1, контакт телефон: 043 232 406
е-пошта: , opve@veles.gov.mk
_________________________________________________________________________
(името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail)

Аце Коцевски , Градоначалник на Општина Велес 

(името на одговорното лице)

го подготви следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 (од  01.01.2017  до 31.12.2017 година)

1.Податоци за службеното/те лице/а задолжени за посредување на информации кај  
имателите на информации

       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ, ОПШТИ РАБОТИ И МЕСНА САМОУПРАВА

Службени лица за посредување со информации:

-Сашка Филипова, самостоен референт за административна поддршка

       Контакт 043 232 406, локал 106
                     076 365 304
       Е-пошта: saska.filipova@veles.gov.mk 

-Орце Николов, администратор за односи со јавност и слободен пристап до                                                                 
информации од јавен карактер

       Контакт 043 232 406, локал 106
                     076 351 866
       Е-пошта: orce.nikolov@veles.gov.mk

2. Број на поднесени барања
Во текот на 2017 година, во Општина Велес врз основа на Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер се поднесени вкупно  62   барања.
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ОПИС  

р.б Датум  Предмет на барање  Статус  
на 

одговор 

Датум   
на 

одговор 
1 10.01.2017 Информација за проценка на недвижен имот 

во Општина Велес и просечни цени за 

недвижности, дворни места, земјоделско 

земјиште 

Позитивен 
одговор 

25.01.2017 

2. 23.01.2017 Годишен извештај за работењето на 
Општината, Граѓански буџет и извештај од 
надворешна ревизија 

Позитивен 
одговор 

30.01.2017 

3. 04.01.2017 Барање за увид во предмет Барањето е 
препратено до 
друг имател на 
информации 

17.01.2017 

4 30.01.2017 Жалба до Комисијата за слободен проистап 
до информации од јавен карактер 

Позитивен 
одговор 

01.02.2017 

5 27.01.2017 Фотокопија од урбанистички проект Позитивен 
одговор 

31.01.2017 

6 26.01.2017 Информација за проект Позитивен 
одговор 

01.02.2017 

7 10.02.2017 Годишен план за јавни набавки во 2017 Позитивен 
одговор 

15.02.2017 

8 15.02.2017 Буџет и Завршна сметка на општината за 
2013,2014,2015 и 2016 

Позитивен 
одговор 

16.02.2017 

9 31.01.2017 Барателот бара информација дали и како е 
постапено по известувања и ургенции од 
Министерството за транспорт и врски 

Позитивен 
одговор 

24.02.2017 

10 14.03.2017 Информација до која фаза е предмен од 
градежната инспекција 

Позитивен 
одговор 

20.03.2017 

11 20.03.2017 Информација за основаност на пријава до 
граджната инспекција 

Позитивен 
одговор 

24.03.2017 

12 31.03.2017 Информација за дозвола за поставување 
урбана опрема 

Позитивен 
одговор 

12.04.2017 

13 13.03.2017 Завршна сметка за угостителски услоги на 
Градоначалникот и Секретарот во 2016 

Позитивен 
одговор 

12.04.2017 

14 05.04.2017 Информација за набавка на канцелариски 
столици во општината 

Позитивен 
одговор 

20.04.2017 

15 29.03.2017 Записник за технички преглед на стамбен 
објект (зграда) 

Позитивен 
одговор 

20.04.2017 

16 05.04.2017 Информации за потрошувачка на гориво, 
компании кои ја снабдуваат општината со 
гориво, вредност на склучени договори за 
последните пет години и сервис и одржување 
на возилата за истиот период 

Позитивен 
одговор 

27.04.2017 

17 09.05.2017 Колку средства се потрошени за 
репрезентација во 2012,2013,2014,2015 и 
2016 

Позитивен 
одговор 

16.05.2017 
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18 15.05.2017 Колку Општина Велес потрошила за реклама 
и јавно рекламирање и вкупните расходи и 
трошоци во 2016 

Позитивен 
одговор 

22.05.2017 

19 05.05.2017 Број на инвестиции во општината во период 
од 2013 до 2017 и буџетите за истите години 

Позитивен 
одговор 

25.05.2017 

20 04.05.2017 Информација за постапка по предмет Позитивен 
одговор 

26.05.2017 

21 04.05.2017 Дали и што е поревземено по предмет Позитивен 
одговор 

26.05.2017 

22 26.05.2017 Буџетот на Општина Велес во 2015 и 2016 Позитивен 
одговор 

30.05.2017 

23 13.06.2017 Број на ученици кои по враќање од западно 
европските земји не посетуваат образование 

Позитивен 
одговор 

16.06.2017 

24 06.06.2017 Годишен план за работа од 2011 до 2017, 
реализирани проекти во тој период, Буџетите 
на општината од 2011 до 2017 

Позитивен 
одговор 

21.06.2017 

25 25.05.2017 Информација за предмет од градежната 
инспекција 

Позитивен 
одговор 

22.06.2017 

26 23.06.2017 Информација за потрошени средства за 
репрезентација од 2012 до 2016 

Позитивен 
одговор 

26.06.2017 

27 14.07.2017 Одговор по жалба до Комисијата за слободен 
пристап до информации од јавен карактер 

Позитивен 
одговор 

18.07.2017 

28 05.07.2017 Број на вработени во локалната самоуправа 
од бошњачка националност 

Позитивен 
одговор 

18.07.2017 

29 05.07.2017 Број на училишт кои го носат име по 
бошњачка историска личност 

Позитивен 
одговор 

18.07.2017 

30 05.07.2017 Колку буџетски средства се вложени во места 
каде живее претежно бошњачко население 

Позитивен 
одговор 

18.07.2017 

31 16.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

32 16.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

33 16.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

34 20.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

35 20.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

36 20.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

37 20.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

38 20.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

39 20.06.2017 Информација за постапување во предмет 
бр.1309-97 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

40 21.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

41 21.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

42 23.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

43 23.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 
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44 23.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

45 23.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

46 23.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

47 23.06.2017 Образложение на дел од системот Е-
одобрение за градење 

Позитивен 
одговор 

21.07.2017 

48 19.07.2017 Увид во градежен проект Позитивен 
одговор 

19.07.2017 

49 07.08.2017 Информации се издадени еколошки дозволи, 
исплатени стредства на НВО, договори за 
јавно приватно партнерство, вредност на 
јавни набавки, број на вработени во 
општината и Буџетот во перод од 2013-2017 

Позитивен 
одговор 

25.08.2017 

50 19.09.2017 Информација за постапка по предмет Позитивен 
одговор 

03.10.2017 

51 27.09.2017 Број на издадени одобренија за градба на 
градежна компанија 

Позитивен 
одговор 

04.10.2017 

52 27.09.2017 Информација за издадено одобрение за 
градба 

Позитивен 
одговор 

04.10.2017 

53 27.09.2017 Дали одреден објект во индустриска зона има 
одобрение за градба 

Позитивен 
одговор 

04.10.2017 

54 10.11.2017 Завршини сметки на средните училишта за 
2013,2014,2015 и 2016 год. 

Барањето е 
препратено кај 
друг имател на 
информацијата 

15.11.2017 

55 24.10.2017 Информација за поставување на корпи за 
отпадоци во центарот на градот 

Позитивен 
одговор 

24.11.2017 

56 24.10.2017 Информација за градежни активности во 
Нова населба 

Позитивен 
одговор 

24.11.2017 

57 22.11.2017 Увид во Геодетски елаборат Позитивен 
одговор 

05.12.2017 

58 07.12.2017 Информации за број на вработени во 
општината, број на услуги, број на 
пристигнати барања, услуги по електѕронски 
пат, имплементација на стандарди, итн 

Позитивен 
одговор 

12.12.2017 

59 12.12.2017 Барање за достава на одобрение на градба и 
локациски услови во новопроектирана 
состојба на објект 

Позитивен 
одговор 

15.12.2017 

60 15.12.2017 Барање за достава на одобрение за градба Позитивен 
одговор 

19.12.2017 

61 26.12.2017 Информации за Совет на млади и НВО 
сектор 

Позитивен 
одговор 

03.01.2018 

62 21.12.2017 Барање за доставување на документација за 
градежен објект 

Позитивен 
одговор 

25.12.2017 
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3. Број на позитивно одговорени барања. 
     
  Позитивно се одговорени 62 барања. Две барања се препратени  до соодветни 
иматели на информации, согласно законот.  

4. Број на одбиени барања со наведување на причините за секое одбиено барање

     Во текот на 2017 година, нема ниту едно барање на кое е донесено решение за 
одбивање

5. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија и заклучоци) на 
имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за 
донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација;

     Во текот на 2017 година, Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер до Општина Велес има доставено две жалби од 
баратели на информација.

6. Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 

    Нема усвоени жалби од комисијата

7. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата

   Нема преиначени судски одлуки

8. Број на одбиени жалби од Комисијата и причини за нивно одбивање;

    Во текот на 2017 годна две жалби се одбиени од Комисијата. Првата се одбива како 
неоснована, а втората е повлечена од подносителот на жалбата.

9. Број на отфрлени жалби од Комисијата и причини за нивно отфрлање;

    Нема  отфрлени  жалби од Комисијата 

10. Број на случаи на молчење на Комисијата;

     Нема случаи на молчење на Комисијата 

11. Број на барања за поведување прекршочна постапка и поведени прекршочни 
постапки;

      Нема барања за поведување на прекршочна постапка 
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12. Број и видови на изречени прекршочни санкции;

     Нема изречени прекршочни санкции

13. Број на поведени управни спорови против конечната одлука на Комисијата;

     Нема поведени управни спорови против конечната одлука на Комисијата 

14.Број и список на донесени судски одлуки во кои тужбата на барателот во управниот 
спор е позитивно решена, како и наведување на причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд.

   Нема донесени судски одлуки

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН 
КАРАКТЕР ВО ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА  И ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ

 ПОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 
ВО ПЕРИОДОТ 01.01.2017 – 31.12 .2017 ГОДИНА
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ЈКП „Дервен“ 
 
 
 
1 

Податоци за службеното лице/лица задолжени за 
посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Тодорка Пенкова-Андреевска 
Контакт:  
Ул. „Вардарска“ бб, 1400 Велес 
Тел. 043 231-011 
Факс: 043 222-608 
e-mail : info@derven.mk 

2 Број на поднесени барања: 4 

3 Број на позитивно одговорени барања:              4 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ЈП за стопанисување со спортски објекти  „Парк-спорт“ 

1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 
посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Наташа Искова 
Контакт:  
Ул. „Алексо Демниев“ бб,  
1400 Велес 
Тел. 043 212 911 
e-mail : 
jpssoparksportveles@gmail.com 

2 Број на поднесени барања: 1 

3 Број на позитивно одговорени барања:              1 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ЛУ Народна библиотека „Гоце Делчев“ 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Снежана Петкова  
Контакт:  
Ул. „Алексо Демниев“ бр. 11, 
1400 Велес 
Тел. 043 222-032 
 

2 Број на поднесени барања: 0 

3 Број на позитивно одговорени барања:              0 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 

02  февруари     2018                 Службен гласник на Општина Велес_                        Бр.2 стр. 53



 

Народен музеј –Велес 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Анита Василкова Мидоска 
Контакт:  
Ул. „8-ми Септември“ бр. 22,  
1400 Велес 
Тел/факс  043/231-434 
e-mail: muzejveles@yahoo.com. 

2 Број на поднесени барања: 1 

3 Број на позитивно одговорени барања:              1 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ООУ „Блаже Конески“ 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Илчо Ценев  
Контакт:  
Ул. „Љубљанска“ бр,1  
1400 Велес 
Тел/факс  043 222-090 
e-mail: ou_bkoneski@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 4 

3 Број на позитивно одговорени барања:              3 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

1 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 1 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

1 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 

02  февруари     2018                 Службен гласник на Општина Велес_                        Бр.2 стр. 55



 

ООУ „Васил Главинов“ 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Марија Божикова  
Контакт:  
Ул. „Никола Карев“ бр. 2,  
1400 Велес 
Тел/  043 233-461 
Факс: 043 211 255 
e-mail: 
ооuvasilglavinov@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 2 

3 Број на позитивно одговорени барања:              2 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ООУ „Благој Кирков“  
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Владимир Колевски 
Контакт:  
Ул.„Кресненско востание” бр.4, 
1400 Велес 
Тел/  043/231-189 
e-mail: blagojkirkov@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 0 

3 Број на позитивно одговорени барања:              0 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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Општинско основно музичко училиште  „Стефан Гајдов“ 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Светланка Ташева 
Татјана Алексова 
Лилјана Вишинова  
Контакт:  
Ул. „Благој Нечев“ бр. 8,  
1400 Велес 
Тел/  043-231-012    
e-mail: stefangajdov@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 0 

3 Број на позитивно одговорени барања:              0 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ООУ  „Рајко Жинзифов“ -  Оризари 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Марија Стојановска 
Έγβι Σήι :  
с. Долно Оризари  
Тел/факс  043 233-074 
e-mail: 
rajkozinzifovveles@yahoo.com  

2 Број на поднесени барања: 1 

3 Број на позитивно одговорени барања:              1 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ООУ „Св. Кирил и Методиј“   
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Маја Конеска 
Контакт:  
Ул.„Архиепископ Михаил“бр. 
15 
Тел. 043 233 676 
e-mail: coukim@mt.net.mk  

2 Број на поднесени барања: 2 

3 Број на позитивно одговорени барања:              2 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ООУ „ЈХК-Џинот“ 
 

1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 
посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Мимоза Давчева 
Контакт:  
Ул. „Иво Лола-Рибар“ бр. 2 
Тел. 043/233-462/212 538  
e-mail: oudzinot@yahoo.com  

2 Број на поднесени барања: 2 

3 Број на позитивно одговорени барања:              2 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ООУ „Стојан Бурчевски-Буридан“  
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Трајче Малинов 
Контакт:  
с. Иванковци  
Тел. 043 253 -185  
e-mail: 
stojanburcevskit@yahoo.com  

2 Број на поднесени барања: 0 

3 Број на позитивно одговорени барања:              0 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ССОУ „Димитрија Чуповски“   
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Тања Василков  
Контакт:  
Ул. „Благој Ѓорев“ бр. 40, 
1400 Велес 
Тел. 043-232-541, 
e-mail:  
dimitrijacupovski_ve@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 6 

3 Број на позитивно одговорени барања:              6 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ОСУ „Јовче Тесличков“   
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Тодорка Маџарова  
Контакт:  
Ул. „Кукушка” 37 
1400 Велес 
Тел. 043 212-098,  231-098, 
e-mail:   usojtv@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 2 

3 Број на позитивно одговорени барања:              2 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ССОУ „Коле Неделковски“   
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Бранко Ордевски 
Контакт:  
Ул. „Андон Шурков” бр. 4а 
1400 Велес 
Тел/факс  043 235-086, 
e-mail:     
kolenedelkovski@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 4 

3 Број на позитивно одговорени барања:              4 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ОЈУДГ „Димче Мирчев“   
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Аце Петрушевски  
Контакт:  
Ул. „Тодор Христов-
Офицерчето бр. 1 
1400 Велес 
Тел/факс  043 614 060, 
e-mail:      
anidaceceva@gmail.com 

2 Број на поднесени барања: 0   

3 Број на позитивно одговорени барања:              0 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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СОУ Гимназија  „Кочо Рацин“ 
1 Податоци за службеното лице/лица задолжени за 

посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Бранка Донева 
Контакт:  
Ул. „Благој Ѓорев“ бр. 40 
1400 Велес 
Тел/факс  043/212-535, 
e-mail:    gimkocoracin@t-home.mk 

2 Број на поднесени барања: 2 

3 Број на позитивно одговорени барања:              2 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со оис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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ОУД „Лазар Лазаревски“ 
 
 
 
1 

Податоци за службеното лице/лица задолжени за 
посредување на информации кај имателите на 
информации. 

Ирена Раковска  
Контакт:  
Ул. „ ДР Христо Татрчев“ бр. 3 
1400 Велес 
Тел/ 043 231-337, 
факс 043 212 794, 
e-mail: 
dudlazarlazarevski@yahoo.com 

2 Број на поднесени барања: 1 

3 Број на позитивно одговорени барања:              1 

4 Број на одбиени барања со наведување на 
причините за секое одбиено барање 
 

0        
 

5 Број на вложени жалби против првостепени 
одлуки (решенија и заклучоци) на имателите 
на информации, со опис на одлуката како и со 
наведување на причините за донесената 
одлука во случај на повторно одбивање на 
бараната информација; 

0 
 

6 Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата; 0 

7 Број на преиначени првостепени одлуки по 
постапување на Комисијата 
 

0 

8 Број на одбиени жалби од Комисијата и причини 
за нивно одбивање; 
 

0 

9 Број на отфрлени жалби од Комисијата и 
причини за нивно отфрлање; 

0 

10 Број на случаи на молчење на Комисијата; 0 

11 
 

Број на барања за поведување прекршочна 
постапка и поведени прекршочни постапки; 

0 

12 
 

Број и видови на изречени прекршочни санкции; 0 

13 Број на поведени управни спорови против 
конечната одлука на Комисијата; 

0 

14 Број и список на донесени судски одлуки во кои 
тужбата на барателот во управниот спор е 
позитивно решена, како и наведување на 
причините на кои се темели одлуката на 
надлежниот суд. 

0 
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Заклучок 

Податоците во извештајот се внесени врз основа на сублимираните предмети во 
документацијата на општината за 2017 година како и врз основа на известувањата, извештаите и 
информациите доставени до Општина Велес од страна на јавните претпријатија, училиштата и 
локалните установи. 

Општина Велес, Јавните претпријатија, училиштата и локалните установи како иматели на 
информации се обврзани секој поединечно до Комисијата за заштита на правото за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер да достават Годишен извештај за примената на 
Законот  за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2017 година најдоцна до 
31.01. 2018 година.
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Бр.20

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

Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 

на Извештај од Клуб 
на писатели„Коста Солев Рацин“  за  

реализација на 50-ти Детски рацинови 
средби

Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Извештај од Клуб на писатели„Коста Солев 
Рацин“  за  реализација на 50-ти Детски рацинови 
средби, што Советот на Општина Велес го донесе 
наседницата одржана на 30.01.2018 година.

Број 08-597/13
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес 
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Извештај од Клуб на 

писатели „Коста Солев Рацин“  за  
реализација на 50-ти Детски рацинови 

средби

 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извештајот од Клуб на писатели „Коста Солев 
Рацин“  за  реализација на 50-ти Детски рацинови 
средби.
 2 .  О во ј  З а к л у ч о к  вл е г у ва  во  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/14
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр.21

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 

на Извештај на ЗГ ФАД  „Стоби“ за  
реализација на 54-те Рацинови средби

 Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Извештај на ЗГ ФАД „Стоби“за  реализација на 
54-те Рацинови средби, што Советот на Општина 
Велес го донесе наседницата одржана на 
30.01.2018 година.

Број 08-597/14
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Извештај на ЗГ ФАД 

„Стоби“ за  реализација на 54-те Рацинови 
средби

 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извештајот на ЗГ ФАД „Стоби“за  реализација на 
54-те Рацинови средби.
 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/15
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.22
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 
на Извештај на Здружение Вардарска регата 

„Гемиџии“

 Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Извештај на Здружение Вардарска регата 
„Гемиџии“, што Советот на Општина Велес го 
донесе наседницатаодржана на 30.01.2018 
година.

Број 08-597/15
01.02.2018год.                                                                      
Велес 

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевскис.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),

 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Извештај на Здружение 

Вардарска регата „Гемиџии“

 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извештајот на Здружение Вардарска регата 
„Гемиции“.
 2 .  О во ј  З а к л у ч о к  вл е г у ва  во  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/16
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

 на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр.23
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 

на Извештај на ЗГ ФАД „Стоби“ за  
реализација на XIV-ти Интернационален 

фестивал на античка драма Стоби

 Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Извештај на ЗГ ФАД „Стоби“за  реализација на 
XIV-ти Интернационален фестивал на античка 
драма Стоби, што Советот на Општина Велес го 
донесе наседницата одржана на 30.01.2018 
година.

Број 08-597/16
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Извештај на ЗГ ФАД 

„Стоби“ за  реализација на XIV-ти 
Интернационален фестивал на античка 

драма Стоби

 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извештајот на ЗГ ФАД „Стоби“ за  реализација на  
XIV-ти Интернационален фестивал на античка 
драма Стоби.
 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/17
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.24
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 
на Извештај на ЗГ „Папрадишки мајстори“за  

реализација на  13-та Ликовна колонија 
„Папрадишки мајстори“

 Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Извештај на ЗГ „Папрадишки мајстори“за  
реализаци ја  на   13 -та  Ликовна  колони ја 
„Папрадишки мајстори“, што Советот на Општина 
Велес го донесе наседницата одржана на 
30.01.2018 година.

Број 08-597/17
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Извештај на ЗГ 

„Папрадишки мајстори“  за  реализација на  
13-та Ликовна колонија „Папрадишки 

мајстори“

 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извештајот на ЗГ „Папрадишки мајстори“ за  
реализаци ја  на  13 - та  Лик овна  к ол они ја 
„Папрадишки мајстори“.
 2 .  О во ј  З а к л у ч о к  вл е г у ва  во  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/18
31.01.2018година 
В е л е с 

        
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр.25
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок за не усвојување 

на Извештај на Организација на жени за 
реализација на Оперативен план 

Родова еднаквост

 Се објавува Заклучокот зане усвојување 
на Извешта ј  на  Организаци ја  на  жени за 
реализација на Оперативен план Родова 
еднаквост, што Советот на Општина Велес го 
донесе наседницата одржана на 30.01.2018 
година.

Број 08-597/18
01.02.2018год.                                                                      
Велес 
    

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 
12/06,03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за  не усвојување на Извештај на 

Организација на жени за реализација на 
Оперативен план Родова еднаквост

 1.Советот на Општина Велес не го усвои 
Извешта јот  на  Организаци ја  на  жени  за 
реализација на Оперативен план Родова 
еднаквост.
 2 .  Ово ј  Зак лучок  вле гува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-581/19
31.01.2018година 
В е л е с

         
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.26
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Градоначалникот на Општина Велес 
донесува

З А К Л У Ч О К
за објавување на Решение заразрешување и 

именување на членови на  Одбор за 
подигање на спомен обележја во Општина 

Велес

 Се објавува Решението за разрешување 
и именување на членови на  Одбор за подигање 
на спомен обележја во Општина Велес, што 
С о в е т о т  н а  О п ш т и н а  В е л е с  г о  д о н е с е 
наседницата одржана на 30.01.2018година.

Број 08-597/19
01.02.2018год.                                                                      
Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК   
на Општина Велес    
 Аце Коцевскис.р.

 Врз основа на член 32, точка 2 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 33 и 34 од Статутот на  Општина 
Велес  ( „Сл .  гласник  на  Општина  Велес “ 
бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14), а во согласност со 
член 3 од Одлуката за утврдување начин на 
стипендирање на тaлентирани ученици и 
студенти во Општина Велес („Сл.гласник на 
Општина Велес“ бр. 07/11, 2/12 и 12/16) 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за разрешување и именување на членови на  
Одбор за подигање на спомен обележја во 

Општина Велес

 1. Од членови на Одборот за подигање 
на спомен обележја во Општина Велес  се 
разрешуваат:
 -Анѓел Димов
 -Еленче Тевчева
 -Богдан Ѓошев
 -Цветанчо Тодоровски  и
 -Тања Божинова.

 2.За членови Одборот за подигање на 
спомен  обележ ја  во  Општина  Велес   се 
именуваат:
 -Душко Петров
 -Анѓел Димов
 -Марија Тодорова
 -Живко Пренџов и
 -Слободан Ников

 3 .  О в а  Ре ш е н и е  вл е г у в а  в о  с и л а 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-558/20
31.01.2018година
Велес

      
Претседател

на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Бр.27

 Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 05/02) и член 11, точка2 од 
Законот за музеите  ("Службен весник на РМ" бр. 
66/04, 89/08,116/10, 51/11,88/15, 152/15 и 39/16)
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  24.01.2018 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за  разрешување од должност директор на

Локалната установа „Народен музеј“ - Велес

 1.Се разрешува лицето Елица Николова 
дипл. историчар со археологија од функцијата 
директор на Локалната установа „Народен 
музеј“- Велес, поради истек на мандат. 
 2. Се задолжува разрешениот директор 
со  новоизбраниот  вршител на  должност 
директор во рок од 3 (три) дена да извршат примо 
предавање на прaвата и должностите, а во 
согласност со позитивните прописи.
 3.Ова Решение стапува во сила  од  
денот на донесувањето.

Број 08-449/1
24.01.2018 година
Велес

                                                                             
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Бр.28

 Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 05/02) и член 11, точка 12 од 
Законот за музеите  ("Службен весник на РМ" бр. 
66/04, 89/08,116/10, 51/11,88/15, 152/15 и 39/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  24.01.2018 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за  избор на  вршител на должност директор 

на Локалната установа  Народен музеј – 
Велес

 1. За вршител на должност директор на 
Локалната установа Народен музеј - Велес се 
именува:

 -Анита Василкова - Мидоска, доктор по 
археологија

 .  Вршителот на должност директор ќе ги 
има сите права и обврски како директор на 
Локалната установа Народен музеј - Велес.

 3. Функцијата Вршител на должност 
директор ќе ја извршува од 25.01.2018 година, се 
до избор на директор на Локалната установа 
Народен музеј - Велес, но не подолго од 6 (шест) 
месеци. 
 4. Ова Решение стапува во сила  од  
денот на донесувањето.

Број 08-449/1
24.01.2018година
Велес

                                                                                       
ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.
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З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за донесување на 
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел 
од Велес, локалитет - дел од урбана единица 7 Алексо 
Демниевски - дел од урбан блок 38 - Општина Велес

О Д Л У К А за донесување на Измена и дополнување на 
Детален урбанистички план за дел од Велес, локалитет - дел 
од урбана единица 7 Алексо Демниевски - дел од урбан блок 
38 - Општина Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за утврдување на 
намена на дел од објект од КП 4810 сопственост на Општина 
Велес 

О Д Л У К А за утврдување на намена на дел од објект 
од КП 4810 сопственост на Општина Велес 

З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за  утврдување на 
намена на паркинг простор на КП 5142, КО Велес 

О Д Л У К А за утврдување на намена на паркинг простор 
на КП 5142, КО Велес 

З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за утврдување на 
намена на паркинг  простор на КП 2689/1, КО Велес 

О Д Л У К А за утврдување на намена на паркинг простор 
на КП 2689/1, КО Велес 

З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за утврдување на 
надоместок на трошоци за избори на организаторите на 
изборната кампања чии кандидати се избрани за членови на 
Советот на Општина Велес и за Градоначалник на Општина 
Велес на локалните избори одржани во 2017 година

О Д Л У К А за утврдување на надоместок на трошоци за 
избори на организаторите на изборната кампања чии 
кандидати се избрани за членови на Советот на Општина 
Велес  и за Градоначалник на Општина Велес на локалните 
избори одржани во 2017 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за основање група за 
згрижување и воспитување на деца од предучилишна 
возраст  во Општина Чашка

Одлука за основање група за згрижување и воспитување на 
деца од  предучилишна возраст во Општина Чашка
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З А К Л У Ч О К за објавување на Oдлука за Општински линиски 
превоз на патници во Општина Велес

О Д Л У К А ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

З А К Л У Ч О Кза објавување на Заклучок за донесување на 
Програма  за  изменување и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови во Општина Велес за 
2018година

З А К Л У Ч О К за донесување на Програма  за  изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички 
планови во Општина Велес за 2018година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на
Програмата за  управување со отпад на територијата
на Општина Велес за 2018година

З А К Л У Ч О К за донесување на Програма  за  управување со 
отпад на  територијата на Општина Велес за 2018 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на
Програмата за  контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес во 2018година

З А К Л У Ч О К за донесување на Програма  за  контрола на 
популацијата на  бездомни кучиња на територијата на 
Општина Велес  во 2018година

ПРОГРАМА за контрола на популацијата на бездомни кучиња 
на територијата на Општина Велес за 2018 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Годишна Програма  за  работа на Локалниот Совет за 
превенција од  детско престапништво за 2018 година

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Годишна Програма  за  
работа на Локалниот Совет  за превенција од детско 
престапништво за 2018 година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на 
Годишен извештај  за слободен пристап до информации од 
јавен карактер  за 2017година

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за 
слободен пристап до информации од јавен карактер за 
2017година
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Извештај од Клуб  на писатели„Коста Солев Рацин“  за  
реализација  на 50-ти Детски рацинови средби

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Извештај од Клуб на 
писатели „Коста Солев Рацин“  за  реализација  на 50-ти 
Детски рацинови средби

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Извештај на ЗГ ФАД  „Стоби“ за  реализација на 54-те 
Рацинови средби

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Извештај на ЗГ ФАД 
„Стоби“  за  реализација на 54-те Рацинови средби

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Извештај  на Здружение Вардарска регата „Гемиџии“

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Извештај на Здружение 
Вардарска регата „Гемиџии“

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Извештај на ЗГ ФАД  „Стоби“ за  реализација на XIV-ти 
Интернационален  фестивал на античка драма Стоби

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Извештај на ЗГ ФАД 
„Стоби“ за  реализација на XIV-ти Интернационален 
фестивал на античка драма Стоби

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Извештај  на ЗГ „Папрадишки мајстори“за  реализација на  
13-та Ликовна колонија „Папрадишки мајстори“

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Извештај на ЗГ 
„Папрадишки мајстори“ за  реализација на  13-та Ликовна 
колонија „Папрадишки мајстори“ 

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на 
Извештај на  Организација на жени за реализација на 
Оперативен план  Родова еднаквост

З А К Л У Ч О К за  не усвојување на Извештај на Организација 
на жени за  реализација на Оперативен план Родова 
еднаквост

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение заразрешување и 
именување на  членови на  Одбор за подигање на спомен 
обележја  во Општина Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување и именување на членови на  
Одбор за подигање  на спомен обележја во Општина Велес
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Р Е Ш Е Н И Е за  разрешување од должност директор на
Локалната установа „Народен музеј“ - Велес

Р Е Ш Е Н И Е за  избор на  вршител на должност директор на 
Локалната установа  Народен музеј – Велес

73

74

27

28

Бр. на акт                         Страница

02  февруари     2018                 Службен гласник на Општина Велес_                        Бр.2 стр. 78



Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,

 Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095  Narodna banka na RM
Smetka na buxetski  korisnik:  711014100963010

Prihodna {ifra i programa  725939 - 00
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