
 

СЛУЖБЕН�ГЛАСНИК  НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

Број 20 година �LIII

29 ноември  2017 година 

Бр.279

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 Одлука за усвојување на 

План за квалитет на амбиентниот воздух на 
територијата на Општина Велес(2018-2022)

           Се објавува Одлуката за усвојување на 
План за квалитет на амбиенталниот воздух на 
територијата на Општина Велес(2018-2022), што 
Советот на Општина Велес ја донесе на 
седницата одржана на 27.11.2017 година

Број 08-5104/1
29.11.2017година
Велес

                                                                            
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски  с.р

 Врз основа на член 26 од Законот за 
квалитетот на амбиентниот воздух ("Службен 
Весник на РМ" бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 
59/12, 100/12, 04/13, 10/15 и 146/15), член 22, став 
2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр. 05/02), 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 27.11.2017 година, 
донесе

О Д Л У К А
за усвојување на План за квалитет на 

амбиентниот воздух на територијата на 
Општина Велес (2018-2022)

Член 1
 Со оваа Одлука се усвојува Планот за 
квалитет на амбиентниот воздух на територијата 
на Општина Велес.

Член 2
 Планот за квалитет на амбиентниот 
воздух е стратешки документ за оцена и 
подобрување на квалитетот на амбиентниот 
воздух во општината, за загадувачки супстанции 
во амбиентниот воздух кои ги надминуваат 
граничните вредности.
 Во Планот се дефинирани превентивни, 
информативни, краткорочни, среднорочни и 
долгорочни мерки за подобрување на квалитетот 
на воздухот во Општина Велес, за периодот 
2018–2022 година. 

Член 3
 По усвојувањето на Планот од член 1 на 
оваа Одлука се задолжува Општина Велес да ја 
следи состојбата со квалитетот на воздухот и да 
ги  спроведува мерките во утврдените временски 
рокови од Планот.
 Се задолжува Координативното тело за 
справување со аерозагадувањето во Општина 
Велес да го следи спроведувањето на 
утврдените мерки од Планот.

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

Број 25-5073/4
28.11.2017 година
Велес

                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р.



Бр.280

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 Одлука за откажување од 
корисничко право од недвижен имот за КО 

Мамутчево

           Се објавува Одлуката за откажување од 
корисничко право од недвижен имот за КО 
Мамутчево, што Советот на Општина Велес ја 
донесе на седницата одржана на 27.11.2017 
година

Број 08-5104/5
 29.11.2017година
Велес

                                     ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 79 став 1 од Закон за 
приватизација и закуп на градежно земјиште во 
државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр. 
4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 
144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16 и 178/16), 
член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 
45 став 1 од Статутот на Општина Велес 
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09 и 
18/10),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 27.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право 
од недвижен имот за КО Мамутчево

Член 1
 Со оваа Одлука Советот на Општина 
Велес се откажува од корисничкото право од 
недвижен имот, прибележано на КП бр.1537/2 
евидентирано во Имотен лист бр.98 за КО 
Мамутчево.  

Член 2
 Откажувањето на корисничкото право 
претставува основ за бришење на корисничкото 
право од имотен лист ослободување од товар, со 
цел непречено продолжување на постапката за 
отуѓување на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија по пат на јавно 
наддавање.

Член 3
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на Општина Велес".

Број 25-5073/8
28.11.2017 година
Велес 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р.

Бр.281
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 Одлука за воведување 

ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН
  за потребите на граѓаните на

 Општина Велес

           Се објавува Одлуката за воведување 
ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН  за потребите 
на граѓаните на Општина Велес, што Советот на 
Општина Велес ја донесе на седницата одржана 
на 27.11.2017 година

Број 08-5104/6
 29.11.2017година
Велес

                               ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Сл. весник на 
РМ“ бр. 05/02), 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 27.11.2017 година, донесе 

ОДЛУКА
 ЗА ВОВЕДУВАЊЕ  ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН 

ТЕЛЕФОН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА 
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
 Со оваа Одлука, се задолжува Општина 
Велес да воведе ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН 
ТЕЛЕФОН за потребите на граѓаните на Општина 
Велес.
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Член 2
 Дежурниот мобилен телефон ќе се 
користи за навремено  пријавување при 
елементарни непогоди од типот на појава на 
свлечишта, рушење на потпорни ѕидови, објекти 
склони на паѓање, секое палење гуми, кабли, 
отпад, стрништа, пластика или друг опасен 
отпад.

Член 3
 Општина Велес ќе задолжи лице 
одговорно да ги евидентира пријавите и 
пренесува до надлежните служби веднаш по 
добиениот повик, а најкасно до првиот следен 
работен ден. Општина Велес ќе го објави бројот 
од телефонот на својата веб страна и во 
локалните медиуми.

Член 4
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на донесување, а ќе се објави во 
„Сл. гласник на Општина Велес“.

Број 25-5073/9
28.11.2017 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р.

Бр.282

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 Одлука за донесување 

ИТНИ мерки за намалување  на 
загадувањето на амбиентниот воздух во 

Општина Велес

  Се објавува Одлуката за за донесување 
ИТНИ мерки за намалување на загадувањето на 
амбиентниот воздух во Општина Велес, што 
Советот на Општина Велес ја донесе на 
седницата одржана на 27.11.2017 година

Број 08-5104/7
29.11.2017година
Велес

                                ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 26 од Законот за 
квалитетот на амбиентниот воздух („Службен 
Весник на РМ" бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 
59/12, 100/12, 04/13, 10/15 и 146/15), член 22, став 
2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр. 05/02), 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 27.11.2017 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ИТНИ МЕРКИ ЗА 

НАМАЛУВАЊЕ  НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА 
АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 

ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
 Со ваа Одлука се донесуваат ИТНИ 
мерки за намалување на загадувањето на 
амбиентиот воздух на територијата на Општина 
Велес.

Член 2
 ИТНИТЕ мерки се составен дел на 
Планот за квалитет на амбиентниот воздух на 
територијата на Општина Велес (2018-2022) а 
тоа се следните:
 -Се информираат правните и физичките 
лица дека користењето на несоодветни и опасни 
материјали (гуми, пластика, делови од мебел и 
др.материјали премачкани со боја и лепило, 
отпадно масло од автомобили и сл.) за греење во 
домаќинствата и индустријата е забрането;
 -Се информираат правните и физичките 
лица дека палењето оган на отворено, палењето 
контејнери или стрништа е забрането; 
 -Се информираат  тр говските  и  
угостителските субјекти дека доставувањето и 
однесувањето на стока до објектите, надвор од 
одредениот режим утврден со Одлука е 
забрането;
 -Индивидуалните домаќинства и 
домаќинствата во колективни станбени згради 
преку заедницата на станари, како и јавните 
установи се должни да вршат редовно чистење 
на оџаците; 
 -Се препорачува на ЈКП Дервен да врши 
редовно миење на улиците и тротоарите во 
во н р ед н и  о к ол н о с т и  ( п р и  з гол е м е н о  
аерозагадување); 
 -Се препорачува на граѓаните користење 
на јавен превоз, како и користење на едно возило 
од повеќе лица;
 -Се задолжува Општина Велес да 
дистрибуира летоци со содржина за начинот 
користење и одржување на ложиштата, 
складирање на огревниот материјал и сл. 
 -Се задолжува Општина Велес, преку 
своите комунални редари да врши  ефективна 
контрола на загадувањето на воздухот по 
службена должност, како и по пријава од страна 
на граѓани; 
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 -Се препорачува на надлежниот орган за 
регулирање на сообраќајот  да вршат почести 
регулирања на сообраќајот посебно на т.н. „тесни 
грла во градот„ –главните сообраќајници; 
 -Се препорачува на надлежниот орган за 
регулирање на сообраќајниот режим (МВР СВР) 
да ги упати на дополнителен технички преглед 
сите возила, посебно тешки товарни возила 
(камиони и автобуси), кои не ги задоволуваат 
основните стандарди за емисии на загадувачки 
материи во воздухот;
 -Се препорачува на индустриските 
капацитети да го намалат своето производство, 
посебно во попладневните часови, кога 
загадувањето е најголемо, како и да се врши 
зголемена контрола од страна на Инспекторатот 
за животна средина;
 -Се повикуваат граѓаните на Општина 
Велес, да го пријават на ДЕЖУРНИОТ МОБИЛЕН 
ТЕЛЕФОН секое палење гуми, кабли, отпад, 
стрништа, пластика или друг опасен отпад, а на 
бројот „192“ да пријават возила кои оставаат 
впечаток дека не ги задоволуваат основните 
стандарди за емисии на загадувачни материи во 
воздухот;
 -Во случаи на екстремно загадување 
(поминување на прагот на алармирање) најавено 
од општината, им се препорачува на граѓаните да 
останат во своите домови. 

Член 3
 Со донесувањето на ИТНИТЕ мерки се 
задолжува Општина Велес да ги објави  на 
локалните медиуми и на својата веб страна и да 
ја следи состојбата со квалитетот на воздухот.

Член 4
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на донесување, а ќе се објави во 
„Сл. гласник на Општина Велес“.

Број 25-5073/10
28.11.2017 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес

м-р Душко Петров с.р.
 

Бр.283
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 Програма  за зимско одржување на 
локални патишта и улици на подрачјето на

 Општина Велес за сезоната 2017/2018 
година

 
 Се објавува Заклучокот за донесување 
на Програмата за зимско одржување на локални 
патишта и улици на подрачјето на Општина 
Велес за сезоната 2017/2018 година, што Советот 
на Општина Велес го донесе на седницата 
одржана на 27.11.2017 година.

Број 08-5104/3
29.11.2017година
Велес

                                                                         
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална 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 27.11.2017 година, 
донесе

З А К Л У Ч О К
за донесување Програма за зимско 

одржување на локални патишта и улици на 
подрачјето на Општина Велес  за сезоната  

2017/2018година

 1. Советот на Општина Велес ја донесе 
Програмата за зимско одржување на локални 
патишта и улици на подрачјето на Општина 
Велес за сезоната  2017/2018година.
 2. Овој Заклучок влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.
         
Број 25-5073/6
28.11.2017год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

м-р Душко Петров с.р
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 Врз основа на член 34 од Законот за 
јавните патишта („Сл. весник на РМ“ бр 84/08 ..... 
163/16), член 13 од Законот  за безбедност во 
сообраќајот на патиштата („Сл.весник на РМ“ 
169/15, 226/15,55/16), член 2 од Законот за јавна 
чистота („Сл.весник на РМ“ бр 111/08 .....31/16), 
член 9 од Законот за заштита и спасување („Сл. 
Весник на РМ“  бр 35/04, 49/04...106/16) и член 5 
од Законот за управување со кризи („Сл. Весник 
РМ“ бр 29/05, 36/11...39/16) 
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на ден 27.11 2017 донесе 

П Р О Г Р А М А
за одржување на општински патишта и 
улици на подрачјето на Општина Велес 
во зимски услови за 2017/2018 година 

1.ВОВЕД
 Со оваа програма се предвидува обемот, 
динамиката и начинот на одржувањето на 
општинските патишта и улици, улици како дел од 
државните патишта кои транзитираат низ 
населени места, како и работите за одржување 
на комуналните објекти, тротоарите (и 
велосипедските патеки) на подрачјето на 
Општина Велес во зимски услови во сезоната 
2017/2018 година. 
 Временските непогоди во зимскиот 
период во годината се најчеста причина за 
нарушување на нормалното одвивање на 
сообраќајот, особено при несоодветна 
подготовка на надлежните органи.
 За реализација на оваа програма 
неопходно е да се обезбеди одговорен однос на 
сите учесници во реализација на оваа програма, 
со што ќе се овозможат поприфатливи услови за 
сообраќајот и рационално и економично 
извршување на програмата.

 2.Работи на зимско одржување на 
општинските патишта и улиците се:
   - Чистење снег и мраз од коловозот, 
к о м у н а л н и т е  о б ј е к т и ,  т р о т о а р и т е  и  
велосипедските патеки;
   - Посипување на коловозот со сол или 
абразивни средства во осојничавите места, 
мостовите, делниците со поголеми наклони на 
патот,  како и на други места во случај на појава 
на мраз на коловозот. 
   -Предвидување на превентивно-
заштитни мерки во високата зона на градот во 
смисла на поставување на ракохвати по  тесните  
стрмни улички и сл.
 Работите на зимското одржување на 
општинските патишта и улици се изведуваат на 
начин кој има за цел да обезбеди постојана 
проодност во зависност од утврдениот приоритет 
произлезен од категоријата и значајот на 
општинскиот пат или улица.
 Ако поради снег, голомразица или други 
причини сообраќајот на општинскиот пат или 
улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот 

е значително загрозена, надлежниот општински 
орган ќе превземе итни мерки за отстранување 
на пречките, а ако не е во состојба да ги отстрани 
пречките ќе го запре целиот сообраќај или само 
за одделни видови на возила, во соработка со 
СВР Велес. 
 Во случаите кога прекинот на сообраќајот 
трае подолго од два часа надлежниот орган на 
општината ќе ја извести јавноста преку 
средствата за информирање. 
 Во случај на прекин на сообраќајот на 
јавен пат поради елементарни непогоди (снежни 
лавини, одрони од поголем обем или од други 
причини) надлежниот орган на општината ќе 
постапи врз основа на посебен план за 
отстранување на последиците од елементарни 
непогоди , што го донесува советот на 
Општината. 

 3.Организациона поставеност на 
зимската служба и обврски на учесниците
Преку организационата поставеност се 
дефинира обемот на работите и задолженијата 
на директните учесници вклучени во реализација 
на оваа Програма како и начинот на нивното 
делување.
 Во зимското одржување за општинските 
патишта и улици ќе учествуваат надлежните 
општински органи со следниве обврски:

3.1 СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 -Донесува  Програма за  зимско  
одржување;
 -Донесува посебен план за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди

3.2 СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,  КОМУНАЛНИ 
ДЕЈНОСТИ,  СООБРАЌАЈ ,  ПАТИШТА,  
Л О К А Л Е Н  Е К О Н О М С К И  РА З В О Ј  И  
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА:

 -Го организира чистењето на снегот, 
мразот и голомразицата заради обезбедување на 
непречено и безбедно одвивање на сообраќајот
· Ги  в к л у ч у в а  г р а д с к и т е  ј а в н и  
претпријатија и дополнително ангажирани  
претпријатија;
 -Ги следи активностите на сите 
задолжени субјекти во извршувањето на 
задачите од Програмата;
 - П р е к у  с р е д с т в а т а  з а  ј а в н о  
информирање, информира за работата на 
учесниците вклучени во Програмата
 -Врши надзор во извршувањето на 
програмата.

29  ноември     2017              Службен гласник на Општина Велес_                       Бр.20 стр. 773



 3 . 3 .  Ј А В Н О ТО  П Р Е Т П Р И Ј АТ И Е  З А  
ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА “МАКЕДОНИЈА 
ПАТ“ –Скопје – подружница Велес

 Ја извршува програмата во целост во 
делот на улиците кои се определени како дел од 
државен пат, а за општинските патишта и улици 
во висина на доверените работи согласно 
склучениот договор со Општина Велес.
 ЈП за одржување на патиштата 
„Македонија пат“ согласно Програмата за зимско 
одржување на магистралните и регионалните 
патишта има обврска да извршува зимско 
одржување на следните улици  и тоа само во 
делот на коловозната конструкција и 
сообраќајната сигнализација што е во функција 
на јавниот (регионален) пат.

Улична мрежа

1.„Димитар Влахов“                           1.45 км
2.„Кресненско Востание“(„ Иво Лола Рибар“)                                                  
     0,05 км
3.„Петре Прличко“                           0,20 км 
4.„Анѓел Мишев“ (Нишка)               0,15 км
5.Стар Мост                                            0,06 км
6.„Димко Најдов“                                    1.00 км
7.„Илинденска“                                       0.15 км 
8.„8ми Септември“ – дел(Маршал Тито – дел)                                               
     0.59 км
9.„Благој Ѓорев“                                      2.20 км
10.„Гоце Делчев“                                    0.20 км
11.„Страшо Пинџур“                               0.20 км 
12.„Алексо Демниевски Бауман“ до спој со 
„АСНОМ“                                                  0.60 км 
 13.„АСНОМ“ до спојот со „Андон Шурков“                                                       
     0.40 км
 14.„Андон Шурков“                                 0.80 км                                                             
 Вкупно                     8.05 км 

3.4.  ПРАВНИ ЛИЦА ИЗБРАНИ ВО ПОСТАПКА 
НА СПРОВЕДЕН ТЕНДЕР ЗА ЗИМСКО 
ОДРЖУВАЊЕ

 -Ја реализираат Програмата за 
функционирање на зимската служба;
 -Склучуваат Договор со Републичкиот 
Хидро – метереолошки завод за добивање на 
временски прогнози;
 -Организираат редовни дежурства со 
потребна опрема и алат, резервни делови и 
стручен кадар за обезбедување исправност на 
сопствена механизација за дејствување во 
Зимската служба;
 -Одговорните работници на дежурството 
вршат потребни контакти со сите одговорени 
субјекти и даваат потребни информации на 
надлежните субјекти и граѓани;
 -Обезбедува складирање, растурање и 
вградување на сол, песок, ладен асфалт и други 
материјали;

 -Ги припрема возилата и машините и 
друга потребна механизација и ја доведува во 
исправна состојба за дејствување во зимски 
услови и врши тековно одржување;
 -Обезбедува потребни резервни делови 
за поправка на механизацијата;
 -Со  специјални машини, опрема и 
работна рака врши посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатицата од 
коловозните површини;
 -Води целосна документација за 
Зимската служба;
 -Доставува месечен распоред на лица за 
дежурството со податоци за работна рака и 
механизацијата, најдоцна до 25ти во тековниот 
месец  до Општина Велес.
 Правното лице - изведувачот кој што 
претходно ќе биде избран во постапка на 
спроведен тендер, согласно склучениот договор 
за зимско одржување на општински патишта и 
улици ќе има обврска да извршува зимско 
одржување на следните улици и општински 
патишта:

Улична мрежа
 1 .„Вардарска“     0.85 км
2. „Наум Н. Борче“    0.20 км
 3 .„Алексо Демниевски Бауман“ со спој со 
„АСНОМ“                                      0.50 км
       („Моша Пијаде“) до Железничка станица                                                         
4. „Борис Трајковски“(„Ленинова“)        0.70 км
5 „11ти Октомври “                                 0.20 км 
6 .„III-та Кумановска бригада“               0.60 км
7. „Тодор Христов Офицерчето“           0.20 км
8. „Орце Мартинов“  до спојот со „Самоборска“                                               
     0.20 км
9. „Самоборска“                                     0.25 км
10. „Тодор Јанев“ до спојот со „Костурска“                                                        
     0.40 км
11. „Костурска“                                        0.87 км
12. „Васил Ѓоргов“ (цела до плоштад Којник)                                                     
     0.70 км
13. „8ми Септември“                              0.21 км
14. „Лазо Осмаков“                                 0.25 км
15. „Луј Пастер“                                      1.00 км
16. „др Христо Татарчев“ („Марксова“)                                                               
     0.40 км
17. „Никола Карев“                                 0.30 км 
18. „Бане Андреев Ронката“                  0.15 км
                                                                                   
  Вкупно                            7.98 км
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Општински патишта
1.„Р1 102“- с. Башино Село   0.70 км   
2. „ Р1 102 “- с. Отовица- с.Сујаклари          
С.Кумарино –Јазла                                8.10 км
3.Вардарска – „ Р1 102 “ – (заобиколен пат 
Велес- Башино Село)                   2.80 км   
4.„ Р1 312 “  - с.Горно Оризари – с. Клуковец                                                                       
     1.40 км
5.„М-5“  - пат кон село Д.Караслари  0.60 км 
6.„ Р1 312 “ – с. Мамутчево – с Иванковци                                                       
     10.00 км
7.„ Р1 102 “ – с Црквино   3.47 км
8.Велес – Нови Гробишта                      2.00 км     
9.Оризари (пристапен пат до новата училишна 
зграда)                             0.30 км
                                                                                         
  Вкупно                        29.37 км

3.5. Други учесници

3.5.1. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

 Во видот и обемот на вклучувањето на 
механизацијата на градежните претпријатија 
одлучува и ја ангажира надлежниот општински 
орган. Заради потребата на ефикасно чистење на 
снегот, а имајки ја во предвид ангажираноста на 
„Македонија Пат“  во чистењето на патиштата од 
повисока категорија,  можна е потреба од 
дополнително ангажирање на други градежни 
м а ш и н и ,  з а  ш т о  п от р е бат а  ј а  у т в рд у в а 
надлежниот орган во општината.  Другите 
градежни машини ќе бидат ангажирани од 
с о од в ет н и  п р ет п р и ј ат и ј а  з а  ч и с т е њ е  и 
оспособување на асфалтните коловозни 
површини по претходно склучен договор врз 
основа на Законот за јавни набавки за следните 
општински патишта:

 1.Нови Гробишта  - с Раштани – с 
Бузалково – с Сливник                          10.00 км
2. „ Р1 102 “ – Нас. Дурутовец – с 
Чолошево                                  3.20 км 
                                                                                   
 Вкупно                          13.20 км

3.5.2. ЈКП ДЕРВЕН

 Се ангажира во зимското одржување на 
улиците согласно со Програмата за одржување 
на јавната чистота на територијата на Општина 
Велес и оваа Програма за следниве улици:

     1. „ЈХК Џинот“(до спојот со „Прохор Пчински“)                                             
     0.40 км
     2. „Прохор Пчински“                          0.50 км 
     3. „Архиепископ Михаил“ („Владимир Назор“)                                              
     0.90 км 
     4. „Кирил и Методиј“                          0.50 км
     5. „Илинденска“ само тротоарите на мост 
„Гемиџии“                                               /

     6. „8ми Септември“  („Маршал Тито“)                                                              
     0.80 км    

Тротоарот од левата страна од:
 - С'рмаале до С. Куќа и од 
 - Стопанска Банка до Стар Мост и Стар 
Мост

    7. „Благој Ѓорев“                                 2.20 км
     7.1. тротоарот од левата страна:                                                                                                  
     - од Пошта до спој со ул „Шефки Сали“
     - од „Љубљанска“ до влезот на 
касарната 
      7.2. тротоарот од  десната страна
      -од Домот на АРМ до влезот на 
касарната

      8. „Алексо Демниевски Бауман“   1.10 км
       8.1. тротоарот од двете страни
  - од почеток до зградата на Општина 
Велес                                                                            
      9. „Мало мовче“                             0.07 км
     10. „Пешачки надвозник на битолска пруга“                                                  
     0.04 км 
     11. „Пешачки надвозник на битолска пруга“  
            во близина на општинската зграда                                                           
     0.04 км  

3.5.2.2     ЈКП ДЕРВЕН –ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА
· Ј а   о с п о с о б у в а  а т м о с ф е р с к а т а 
канализација и сливниците за прием на поголеми 
количини вода во зимски услови и со цистерни ја 
отстранува водата од „црните точки“ каде нема 
атмосферска канализација (подвозници, улици и 
други работи сврзани со зимската служба);
· Контрола врз работата на ЈКП ДЕРВЕН 
– Водовод и канализација врши надлежен орган 
на општината.

3.5.2.3 ЈКП ДЕРВЕН – ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

· Врши сечење и отстранување од коловоз 
на паднати дрва и гранки;
· Го отстранува снегот на пристапните 
патеки и пешачките патеки во парковите и спомен 
обележјата во Градот и други работи сврзани со 
зимската служба;
· Контрола врз работата на ЈКП  ДЕРВЕН – 
Паркови и зеленило врши надлежен орган на 
општината.

3.5.3.ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – ВЕЛЕС

 Ги презема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните електро инсталации, 
приодите ,  непосредната  ок олина  ок олу 
трафостаниците и други објекти;
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3.5.2.1 ЈКП ДЕРВЕН – КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

· Покрај своите редовни активности врши 
расчист ување од  снег  на  пристапите  до 
контејнерите за смет и околу нив;
· Ги  р а с ч и с т у в а  п е ш а ч к и т е  з о н и , 
тротоарите и пешачките пристапи до објектите 
кои се од витално значење, како и други јавни 
површини;
· Обврските на ЈКП ДЕРВЕН „Комунална 
хигиена“ предвидени со оваа точка се покриваат 
од цената на ѓубретарината, освен потребите од 
индустриска сол која ја набавува општината. 
· Контрола врз работата на ЈКП Комунална 
хигиена врши надлежен орган во општината.

3.5.2.2     ЈКП ДЕРВЕН –ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

· Ј а   о с п о с о б у в а  а т м о с ф е р с к а т а 
канализација и сливниците за прием на поголеми 
количини вода во зимски услови и со цистерни ја 
отстранува водата од „црните точки“ каде нема 
атмосферска канализација (подвозници, улици и 
други работи сврзани со зимската служба);
· Контрола врз работата на ЈКП ДЕРВЕН 
– Водовод и канализација врши надлежен орган 
на општината.

3.5.2.3 ЈКП ДЕРВЕН – ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

· Врши сечење и отстранување од коловоз 
на паднати дрва и гранки;
· Го отстранува снегот на пристапните 
патеки и пешачките патеки во парковите и спомен 
обележјата во Градот и други работи сврзани со 
зимската служба;
· Контрола врз работата на ЈКП  ДЕРВЕН – 
Паркови и зеленило врши надлежен орган на 
општината.

3.5.3.ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – ВЕЛЕС

 Ги презема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните електро инсталации, 
приодите ,  непосредната  ок олина  ок олу 
трафостаниците и други објекти;

3.5.4. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – 
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА КОМУНИКАЦИИ 
ВЕЛЕС

 Ги  превзема  потребните  мерки  за 
чистење на снегот од надворешните ПТТ 
инсталации и уреди на телефонските говорници.

3.5.5. ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА при СВР Велес 

 Го контролира и регулира сообраќајот во 
новонастанатата состојба на сообраќајниците и 

секогаш ќе биде во непосредна врска со сите 
задолжени субјекти. Во исклучителни случаи кога 
е загрозена безбедноста и нормалното одвивање 
на сообраќајот може да даде налог до ЈП за 
одржување на патиштата „Македонија пат“ – 
Подружница Велес и надлежниот општински 
о р г а н  з а  п р е з е м а њ е  н а  а к т и в н о с т и  з а 
оспособување на сообраќајниците или одделни 
делови (црни точки).

3.5.6. ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА

 Е должен да врши масовна едукација за 
мерките и активностите за унапредување на 
сообраќајната превентива и безбедноста во 
патниот сообраќај.

3.5.6. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ

 Д а  з е м е  а к т и в н о  у ч е с т в о  в о 
изготвувањето на програмата, следење на 
нејзино спроведување и на севкупната состојба 
во зимскиот период заради благовремено 
превземање на превентивни мерки за заштита и 
спасување, како и конкретни активности за 
соодветна дообука и подготвеност на екипите – 
лицата од населените места кои што ќе вршат 
чистење и посолување.

3.5.7. ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 Се вк лучува  во  извршувањето  на 
програмата во делот на информативниот систем 
за зимското одржување и тоа само со помош на 
својата развиена радиостанична мрежа на 
подрачјето на Општината.

3.5.8. УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ 
РАБОТИ

 Г и  д о с т а в у в а  и з в е ш т а и т е  и 
прогнозите(дневни, тридневни, неделни и 
месечни) за временските услови до ЈП за 
одржување на патиштата „Македонија Пат“ и 
Општина Велес.

3.5.6. УРБАНИ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА 
ОПШТИНАТА

 Се должни да превземат одговорност во 
смисла: да го известат надлежниот орган и 
граѓаните за настанатата состојба, потребата и 
начинот за отстранување на снежните наноси, 
притоа да ги активираат граѓаните од таа МЗ за 
да можат во договор со Општина Велес да 
превземат конкретни работни задолженија и 
обврски во зимското одржување на патната 
мрежа, заради што до одделни месни заедници 
може да подигнат,
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складираат, чуваат и наменски да користат 
одредено количество на индустриска сол, со 
можност од задолжително учество со сопствена 
м е х а н и з а ц и ј а  и  е к и п и  в о  ч и с т е њ е т о  и 
посолувањето.

3.5.11. ДРУГИ УЧЕСНИЦИ

 Единиците на дирекцијата за заштита и 
спасување, месните и урбани заедници, ученици 
и студенти и други екипи, како и сите други, во 
услови на прогласена елементарна непогода 
заедно дејствуваат според посебниот План за 
отстранување на последиците од елементарни 
непогоди донесен од страна на Советот на 
општината.

 3.5.12. Правните и  физичките лица 
п р е в з е м а а т  б р з и ,  е ф и к а с н и  м е р к и  з а 
отстранување на снегот и мразот на отворените 
простори пред јавните објекти (пазариштата, 
гробиштата, железничките премини, бензинските 
пумпи, паркиралиштата и слични објекти) со што 
ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

 3.5.13. Правните и физички лица како 
сопственици, односно корисници на деловни 
згради и деловни простории (Стоковни куќи, 
дуќани, продавници и слични објекти) преземаат 
мерки за чистење на снегот и мразот пред своите 
објекти.

 3.5.14. Г р а ѓ а н и т е  о д н о с н о 
сопствениците, станарите и закупувачите на 
с т а н б е н и т е  о б ј е к т и  г о  ч и с т а т  с н е г о т  и 
голомразицата од тротоарите – патеките и 
приодите пред своите станбени згради.
Исто така граѓаните го чистат снегот од покривите 
и терасите при што се води сметка безбедноста 
на минувачите, надворешните инсталации и 
сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред 
зградите на начин што обезбедува непречен 
сообраќај.

3 .5.15. П р е в о з н и ц и т е  к о и  в р ш а т 
општински линиски превоз на патници преземаат 
мерки за отстранување на снегот и мразот од 
автобуските постојки и нивно оспособување за 
користење;

4.ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

 4.1 Обем на одржување
Обемот на работите се утврдува согласно 
приоритетот  на општинските патишта и улици на 
подрачјето на Општина Велес за нормално и 
безбедно функционирање на сообраќајот.
Приоритетот се одредува согласно:
 -Густината  на населеноста на делови од 
градот;
 -Фрекфенцијата на луѓе и моторни 
возила;

 -Нормално функционирање на објектите 
кои се од витално значење на општината
 -Видот и бројот на инфраструктурни 
објекти.
  Посипувањето на голомразица со сол во 
услови кога нема снежни врнежи се врши по 
приоритет, на критичните точки на општинските 
патишта и улици, кои се препознаваат како такви 
од предходно искуство. 

4.2 Динамика и ниво на одржување

 Одржувањето на општински патишта и 
улици на подрачјето на Општина Велес во зимски 
услови се врши со ангажирање на:
 ·Механизација
 ·Специјални машини и опрема,
 ·Работна сила и 
 ·Средства(сол, песок и ладен асфалт)
 Во случај на зголемена потреба ќе се 
ангажира и дополнителна градежна оператива.
 Извршувањето на активностите за 
зимско одржување опфаќа четири степени на 
подготвеност на кои треба да се усогласат 
правните лица избрани во постапката на 
спроведен тендер и тоа:
 ПРВ СТЕПЕН – Првиот степен опфаќа 
подготвеност на персоналот и опремата во 
прифатлив број, со цел тимовите за зимско 
одржување да бидат спремни за интервенција во 
секое време.
 ВТОР СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за 
интервенција на тимови за зимско одржување со 
чистење, посипување со сол и сите останати 
а к т и в н о с т и  з а  з и м с к о  од р ж у в а њ е  к о га 
температурата осцилира околу 0 степени со 
можност од врнежи од снег и појава на мраз.
 ТРЕТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за 
постојана интервенција, во случај кога има 
подолго време на паѓање на снег.
 ЧЕТВРТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност  
за интервенција во вонредни ситуации, каде 
вкупниот број на тимовите за интервенција не 
може да ги покрие сите потреби и треба да се 
повика додатна екипа за работа.

3.НАДЗОР

 Надзор над спроведување на оваа 
програма врши надлежниот орган во Општина 
Велес. Надзор над количината и квалитетот на 
извршени работи и одобрени количини за 
извршени  работи  врши надзорен  орган , 
предходно избран во тендерската постапка.

4.ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 Инспекциски надзор согласно законските 
одредби и овластувања вршат:
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6.1 ОВЛАСТЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР

· Врши инспекциски надзор на чистењето 
на јавно прометните површини во зимскиот 
период согласно Законот за јавна чистота.

6.2 ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА

· Врши инспекциски надзор согласно 
Законот за јавните патишта на општинските 
патишта и улици.

6.3. ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА

· Врши инспекциски надзор согласно 
Законот за јавните патишта.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 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 25-5073/6 
28.11.2017год.
Велес

                                                    
Претседател

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

Бр.284
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 Програма  за обележување на годишнини 
на значајни настани  и личности за 2018 

година

 Се објавува Заклучокот за донесување на 
Програма за обележување на годишнини на 
значајни настани и личности за 2018година, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 27.11.2017 година.

Број 08-5104/4
29.11.2017година
Велес

                                                                 
ГРАДОНАЧАЛНИК

 на Општина Велес
 Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална 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 27.11.2017 година, донесе

З А К Л У Ч О К
за донесување Програма за обележување на 
годишнини на значајни настани и личности 

за 2018година

 1. Советот на Општина Велес ја донесе 
Програмата за обележување на годишнини на 
значајни настани и личности за 2018 година. 
 2 .  Ово ј  Заклучок  влегува  во  сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-5073/7 
28.11.2017год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,

м-р Душко Петров с.р. 
 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа   („Сл. весник на 
РМ “ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес “ 
бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 27.11.2017 година, донесе

П Р О Г Р А М А 
за обележување на годишнини на 

значајни настани и личности за 2018 година

 Поаѓајќи од историските традиции, 
културните и други збиднувања во Република 
Македонија, а особено во Општина Велес, во 
2018 година Општина Велес ќе се вклучи, а во 
од р ед е н и  с л у ч а и   ќ е  б и д е  и  н о с и тел  н а 
обележувањето на следните значајни настани и 
личности:
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6 јануари 75 години од загинувањето на Киро Ќучук, Нонча 
Камишова, Стојан Бурчевски, Киро Неделков и Јордан 
Јорданов 

 Општина Велес ќе се вклучи в о активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво 

Носител : ОО на СБМ Велес 
 
7 јануари 75 години од загинувањето на Трајко Бошковски – Тарцан 

и Маца Овчарова 
с. Сливник 

Носител : ОО на СБМ Велес 
 
9 јануари 75 години од загинувањето на Благој  Кирков 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 

ООУ „Благој Кирков” 
 
14 јануари 
 
 

75 години од загинувањето на народниот херој          
Благој Страчковски и првоборецот Славе Пет ков  

 
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 

Носител : ОО на СБМ Велес 
УЗ „Славе Петков” 

 
21 февруари 74 година од Февруарскиот поход  
                    Општина Велес ќе се вклучи во активностите      што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 

Општина Чашка 
 
 
21 февруари 140 години Рајко Жинзифов 
Носител : Општина Велес 

ООУ „Рајко Жинзифов 
 
8 Март                                            Меѓународен ден за правата на жената 
  Општина Велес ќе се вклучи во активностите   што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Организација на жени на Општина Велес 

Комисија за еднакви можности на жените и мажите при 
Советот на Општина Велес 
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14 март 76 години од Штрајкот на учениците во                
велешката гимназија 
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво 

Носител : ОО на СБМ Велес 
Гимназија “Кочо Рацин”  

 
7 април 74 години од загинувањето на народниот херој  Димче  

Мирчев 
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво 

Носител : ОО на СБМ Велес 
ОЈУДГ „Димче Мирчев” 

 
април 116 години од загинувањето на учителот Петар Михов  
Носител : Општина Велес 

Државен архив на РМ – Одделение Велес 
 
 април 180 години од раѓањето и 120 години од смртта на 

браќата Петкович   
Носител : Општина Велес 

Државен архив на РМ – Одделение Велес 
МЗ Башино Село 

  
21-23 април 76 години од формирањето на ВПО „Димитар Влахов и 

74 години од формирањето на ПО „Трајче Петкановски”  
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво 

Носител: ОО на СБМ Велес 
 
22  Април Светски ден на планетата земја  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Еколошките друштва во Општина Велес 
 
24-27 април 115 години  Солунски атентати (Гемиџии)  
 Положување цвеќе на споменикот на Гемиџиите,  

Положување цвеќе на гробот на Милан Арсов во с. 
Ораовец и други активности што ќе ги реализира 
носителот на обележувањето  

Носител : Општина Велес 
 
1 Мај Меѓународен ден на трудот 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите  што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Општински синдикален совет 
 
4 мај 115 годишнина од загин увањето на Гоце Делчев  

Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво 
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Носител : Републички одбор за обележување на настани и 
личности од историјата на македонскиот народ 
Локална библиотека „Гоце Делчев”  

 
9 Мај Ден на победата над фашизмот 

Ден на Европа 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес, Комисија на ЕУ 
 
Втората недела во 
мај 

Светскиот ден на мајчинството  

Носител : Општина Велес 
 
24 Мај  Ден на сесловенските просветители Свети Кирил и  

Методиј 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на државно ниво 
Носител : Општина Велес , МПЦ Епархија Повардарска 
 
5 Јуни Светски ден на екологијата 
 Општина Велес ќе се вклучи во  активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Еколошките друштва во Општина Велес 
 
13 јуни 75 години од загинувањето на Кочо Рацин  
 Почит кон Рацин во Велес и на местото на погибијата на 

Лопушник 
Носител: Општина Велес, 

ОО на СБМ Велес,  
ОСУ Гимназија „Кочо Рацин”  

 

29 јуни Почит кон македонските бранители 
 Обележување на 17 годишнината од загинувањето на 

Оливер Китановски на спомен обележјето во Башино 
Село  

Носител : ОО на СБМ Велес  
ЗГ „Резервни воени обврзници, учесници во настаните 
2001-2002 година” 
Општина Велес 

 
12 јули 205 години од раѓањето и 140 години од смртта на 

Андреја Дамјанов 
 Општина Велес ќе се вклучи во  активностите што ќе 

бидат организирани на републичко ниво 
Носител: Асоцијација на градови од Република Македонија со 

архитектонско наследство 
Сојуз на архитекти на Македонија 
Општина Велес 
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13 јули 67 години од смртта на Панко Брашнар 
 Почит пред споменикот на Панко Брашнар 
Носител: Општина Велес 

ОО на СБМ Велес 
 
18 јули Обележување на 74 години на 74 години од 

загинувањето на Коце Димов Витамин 
Носител: ОО на СБМ Велес 
 
26 јули 69 години од загинувањето на борците од Егејска 

Македонија во граѓанската војна во Грција (1946-1949) 
            Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 

ЗГ „Ѕвезда” 
 
2 Август                                 115 години Илинденско востание  

Пригодно чествување на празникот 
Носител: Општина Велес 
 
2 Август                                    74 години од I Заседание на АСНОМ 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите  што ќе 

бидат организирани на    републичко ниво 
Носител : Собрание на Република Македонија, 

Општина Велес 
ОО на СБМ Велес 

 
6 август Одбележување на 75 години од загинувањето на Трајче 

Петкановски, борец на ПО Димитар Влахов 
Носител : Совет на Општина Чашка 

ОО на СБМ Велес 
МЗ Богомила 

 
9 август Ден на патронот и заштитник на град Велес - Св.вмч. 

Пантелејмон  
Општина Велес ќе организира пригодна свеченост  

Носител : Општина Велес и Повардарска Епархија на МПЦ 
 
18 август  Ден на Армијата на Република Македонија 
 Општина Велес ќе се вклучи во  активностите  што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Гарнизонот на АРМ  -  Велес 
 
29 август 136 години од смртта на Јордан Хаџи    Константинов – 

Џинот 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите  што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Народен театар „ ЈХК Џинот” 

ООУ „ЈХК Џинот”  
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2 септември 74 години од формирањето на Осмата маке донска 
народноослободителна ударна бригада  
Општина Велес ќе се вклучи во   активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво 

Носител : ОО на СБМ Велес  
Гарнизон на АРМ  -  Велес 

 
2 септември                           77 Години од загинувањето на Коле Неделковски 
    Општина Велес ќе се вклучи во активностите  што ќе 

бидат организирани на  општинско ниво 
Носител : Општина Велес, 

УССО „Коле Неделковски”   
ОО на СБМ Велес 

 
6 септември  Обележување на 76 години од загинувањето на Трајче 

Пингов и Никола Алтиев и 57 години од смртта на Алексо 
Демниевски –Бауман 

Носител: ОО на СБМ Велес 
Гарнизон на АРМ 

 
8 Септември                            Ден на независноста на Република Македонија 
 Организирање на свечено обележување 
Носител : Општина Велес 
 
10 септември                      74 години од загинувањето на борците на Осмата 

МНОУБ  кај месноста Раштански колиби 
     Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
 
14 септември 76 години од масакрот на Пуста Кула  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
 
17 септември Посета на меморијалните споменици во Горно Врановци  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес, НИП „Нова Македонија“, Народен 

музеј Велес 
 
4 октомври 114 години од загинувањето на Тодор Христов 

Офицерчето и 110 години од загинувањето на Јован 
Наумов Алабакот 

 Положување цвеќе на споменикот на Велешките 
илинденци 

Носител : Општина Велес 
Државен архив на Република Македонија - Одделение 
Велес 
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11 Октомври                            Ден на востанието на Македонскиот народ 
 Ден на борецот 
 Положување цвеќе на Спомен – костурница 
 Пригодно обраќање по повод празникот 
Носител : Општина Велес и  

ОО на СБМ Велес 
 
21 октомври 77 години од смртта на Петар Поп Арсов  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на државно ниво 
Носител:  Општина Велес 
 
23 Октомври Ден на македонската револуционерна борба 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на државно ниво 
Носител : Општина Велес  
 
23 октомври 111 години  од смртта на Андреа Димов – Докурчев 
   Положување цвеќе на споменикот на велешките 

илинденци 
Носител : Општина Велес 
 
24 октомври 74 години од загинувањето на Јовче Тесличков  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе  

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес  

ОСУ „Јовче Тесличков” 
 
31 октомври 38 години од смртта на Бане Андреев –Ронката 
    Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
 
9 Ноември                              Денот на ослободувањето на Велес – општински  празник 

(и денот на формирањето на Народно-ослободителниот 
одбор на Велес) 
Одбележување на 74 години од загинувањето на Јовче 
Чучук 

 Пригодна програма, свечена седница на Советот на 
Општина Велес , доделување 9 –то Ноемвриски награди 
и признанија 

Носител : Општина Велес и ОО на СБМ Велес 
 
19 ноември Обележување на 82 години од загинувањето на Ганчо 

Хаџи Панзов 
 Општина Велес ќе се вклучи во организирање на 

настанот 
Носител : ОО на СБМ Велес 
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1 Декември                     Светски ден за борба против сидата  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : НВО 
 
3 Декември Светски ден на лицата со попореченост  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : Општина Велес 

Дневен центар за лица со посебни потреби, 
ПОУ „Маца Овчарова”, 
Меѓуопштински центар за социјални работи – Велес, ГО 

 
10 декември 76 години од загинувањето на семејствата Митреви и 

Капчеви 
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
 
13 декември 76 години од загинувањето на Благој Ѓорев  
 Општина Велес ќе се вклучи во   активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
 
15 декември 197 години од раѓањето на ЈХК Џинот  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител: НУЦК ЈХК Џинот  

Општина Велес 
 
16 декември 76 години од загинувањето на браќата Кошулчеви  
 Општина Велес ќе се вклучи во   активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
 
21 декември Годишнина од смртта на Миле Поп – Јорданов 
  Положување цвеќе на гробот, пригодно обраќање  
Носител : Општина Велес 
 
24 декември Годишнина од смртта на Васил Главинов  
 Општина Велес ќе се вклучи во активностите  што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител: ООУ „Васил Главинов” 

Општина Велес 
 
27 декември 76 години од загинувањето на Богдан Каракост ев 
 Општина Велес ќе се вклучи во  активностите што ќе 

бидат организирани на општинско ниво 
Носител : ОО на СБМ Велес 
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 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 „Сл. 
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од 
01.01.2018година.
       
Број 25-5073/7
28.11.2017 година
Велес

               
ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Велес
 м-р Душко Петров

Бр.285
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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  разгледување 

на Информација  за состојбата со 
водоводните системи во населените места 

во Општина Велес

              Се објавува Заклучокот за разгледување 
на Информација за состојбата со водоводните 
системи во населените места во Општина Велес, 
што Советот на Општина Велес го донесе на 
седницата одржана на 27.11.2017 година.

Број 08-5104/2
29.11.2017година
 Велес

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална 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 27.11.2017 година донесе

З А К Л У Ч О К
за рзгледување на Информација за 

состојбата со водоводните  системи во 
населените места во Општина Велес

 1 . С о в ет от  н а  О п ш т и н а  В ел е с  н а 
седницата одржана на 27.11.2017година ја 
раз гледа  Информаци ја  за  с осто јбата  с о 
водоводните системи во неселените места во 
Општина Велес.

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

Број 25-5073/5
28.11.2017 година
Веллес 

              
ПРЕТСЕДАТЕЛ

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

Бр.286

 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 за избор на 

членови и назначување на извршен 
директор на Друштвото за спортски дејности 

„ГРАДСКИ  РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ“ АД 
Велес

  Се  об јавува  Решение  за  избор  на 
членови и назначување на извршен директор на 
Друштвото за спортски дејности„ГРАДСКИ 
РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ“ АД Велес, што 
Советот  на  Општина Велес  го  донесе  на 
седницата одржана на 27.11.2017 година

Број 08-5104/8
 29.11.2017година
Велес

                                                                            
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски  с.р.

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на 
РМ” бр.05/02), член 45, став 1 од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес “бр. 12/06, 3/09, 18/10 и 15/14), а согласно 
Одлуката за утврдување на интерес за основање 
на Акционерско друштво за вршење дејност 
спорт („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 09/15)
  Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 27.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за избор на членови и назначување на 

извршен директор на Друштвото за спортски 
дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ 

БОРЕЦ“ АД Велес
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 1.Ристе Велковски, Стојан Мирчевски, 
Петре Климкаров, Мерјан Неделковски, Томе 
Бабунски, Тоше Кирков, Дарко Тикваров, Марјан 
Грумбаров, Тони Шопов, Тодор Тутарков и Петре 
Здравков, се избираат за членови на Друштвото 
за спортски дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН 
КЛУБ БОРЕЦ“ АД Велес.
 2.Ристе Велковски се назначува за 
извршен директор на Друштвото за спортски 
дејности „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ“ 
АД Велес.
 3 . О в а  Ре ш е н и е  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 25-5073/11
28.11.2017 година
Велес

                         
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

Бр.287
 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална 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 за  избор на 

претседател и членови на Комисијата за 
определување на имиња на улици, 

плоштади и останати инфраструктурни 
објекти во Општина Велес

 
 Се објавува Решението за избор на 
претседател и  членови на Комиси јата  за 
определување на имиња на улици, плоштади и 
останати инфраструктурни објекти во Општина 
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе 
на седницата одржана на 27.11.2017 година

Број 08-5103/1
29.11.2017год.
Велес                                                                               

                                                                                          
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски  с.р.

 Врз основа на челн 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 25, став 1, од Статутот на 
Општина Велес („Службен гласник на Општина 
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
 Советот на Општина Велес на седницата 
одржана на 27.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на претседател и членови на  
Комисијата за определување на имиња на 

улици, плоштади и останати 
инфраструктурни објекти во Општина Велес

 1 .  С о  о в а  Р е ш е н и е  с е  и м е н у в а 
претседател и  членови на Комиси јата за 
определување на имиња на улици, плоштади и 
останати инфраструктурни објекти во Општина 
Велес.

 -за претседател се именува:
 -Ангел Димов- член на Советот

· За членови на Комисијата се именуваат:
 - Менсур Бачевац
 - Бесим Ахмедов
 - Александар Табаков
 - Лилија Чолакова Дервишова - членови 
на Советот.

 2 .  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 25-4953/2
28.11.2017година
Велес

          
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

Бр.288
 Врз основа на член 50, став 1, точка 16 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 126 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ" бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15 и 27/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден 23.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување на  ВД директор на 

Општинската јавна установа Детска градинка 
„Димче Мирчев“ Велес

 1 .  Н ата ш а  Ја н уш е ва ,  в р ш ител  н а 
должноста директор на ОЈУ за деца Детска 
градинка „Димче Мирчев“ Велес се разрешува од 
функцијата вршител на должност директор на 
установата, пред истеток на мандатот.

 2. Се задолжува разрешениот вршител 
на должност директор со новоизбраниот 
вршител на должност директор  во рок од 3 (три) 
дена да извршат примопредавање на прaвата и 
должностите, а во согласност со позитивните 
прописи.
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 3. Ова решение стапува во сила со денот 
на донесувањето.

Број 08-5003/1
23.11.2017 година
Велес

              
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес                                        
Аце Коцевски с.р.

     
Бр.289
 Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/02) и член 126 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ" бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15 и 27/16),
  Градоначалникот на Општина Велес на  
ден  23.11.2017 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на вршител на должноста 
директор на Општинската јавна установа 
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес

 1. За вршител на должноста  директор на 
Општинската јавна установа Детска градинка  
„Димче Мирчев“ Велес се именува:

 -Бранислава Нацева   –  дип. психолог

 2. Вршителот на должноста директор ќе 
ги има сите права и обврски како директор на ОЈУ 
за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, 
започнувајќи од 24.11.2017година.
 3. Се задолжува именуваниот вршител на 
должноста директор во рок од три дена со 
разрешениот вршител на должност директор да 
извршат  примопредавање  на  правата  и 
должностите, а во согласност со позитивните 
прописи.
 4. Функцијата вршител на должноста 
директор ќе ја извршува се до изборот на 
директор на ОЈУ за деца Детска градинка „Димче 
Мирчев“ Велес,  но не подолго од 6 (шест) 
месеци, од денот на неговото именување. 
 5. Ова решение влегува во сила  од  
денот на донесувањето. 

Број 08-5004/1
23.11.2017год.
Велес

                   
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Бр.290

 Врз основа  на член 50, став 1, точка 16 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ.“ бр. 5/02), член 24-а од Законот за јавните 
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  21.11.2017 година донесе

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

ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес

 1. Од директор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со спортски објекти „Парк-
Спорт“ – Велес се разрешува:

 -Александар Табаков, дип.професор по 
физичка култура од Велес

 2 .  И м е н у ва н и от  с е  р аз р е ш у ва  од 
должноста директор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со спортски објекти „Парк-Спорт“   
 – Велес пред истекот на неговиот мандат.

 3. Ова решение влегува во сила од денот 
на донесувањето.

Број 08 – 4934/2
21.11.2017 година
В е л е с 

        
Градоначалник

на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Бр.291
 Врз основа  на член 50, став 1, точка 9 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 24 и 24-а од Законот за јавните 
п р ет п р и ј а т и ј а  ( „ С л . в е с н и к  н а  Р М  “  б р . 
38/96......39/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  23.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на ВД директор 

на Јавното претпријатие за стопанисување 
со спортски објекти  „ПАРК-СПОРТ“ Велес

 1.За вршител на должност – директор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со 
спортски објекти „ПАРК-СПОРТ“ Велес
 се именува:
- Златко Гуцев, дипл. проф. по спорт и спортски 
активности од Велес

 2.Функцијата Вршител на должноста 
директор започнува од 23.11.2017 година и трае 
до изборот на Директор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со спортски објекти „ПАРК- 
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СПОРТ“ Велес, но не подолго од шест месеца од 
денот на неговото именување.
 3.Вршителот на должноста директор ќе ги 
има сите права и обврски како директорот на 
ЈПССО „ПАРК-СПОРТ“ Велес. 
  4.Се задолжува именуваниот вршител на 
должност директор со директорот веднаш да 
извршат  примопредавање  на  правата  и 
обврските  во согласност со законот. 
 5.Ова Решение стапува во сила со денот 
денот на донесувањето.

Број 08 – 4934/3
23.11.2017година
В е л е с 

Градоначалник
на Општина Велес,

Аце Коцевски с.р.

Бр.292
 Врз основа  на член 50, став 1, точка 16 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ.“ бр. 5/02), член 24-а од Законот за јавните 
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  27.11.2017 година донесе

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

ЈКП „Дервен“ Велес

 1. Од директор на Јавното комунално 
претпријатие „Дервен“ – Велес се разрешува:
- -Фиданчо Цековски дипл. градежен 
инжинер од Велес

 2. Именуваниот се разрешува од 
должноста директор на Јавното комунално 
претпријатие „Дервен“ – Велес пред истекот на 
неговиот мандат.

 3. Ова решение влегува во сила од 
денот на донесувањето.

Број 08 – 5053/2
27.11.2017 година
В е л е с

             
Градоначалник                               

на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Бр.293
 Врз основа  на член 50, став 1, точка 9 
од Законот за локална самоуправа („Сл.весник 
на РМ“ бр. 5/02), член 24 и 24-а од Законот за 
јавните претпријатија („Сл.весник на РМ “ бр. 
38/96......39/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  27.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на ВД директор 

на Јавното комунално претпријатие 
 „Дервен“ Велес

 1.За вршител на должност – директор 
на Јавното комунално претпријатие „Дервен“ 
Велес се именува:
 - Ѓорѓи Стојанов дипл. економист од 
Велес
 2.Функцијата Вршител на должноста 
директор започнува од 28.11.2017 година и трае 
до изборот на Директор на Јавното комунално 
претпријатие „Дервен“ Велес, но не подолго од 
шест месеца од денот на неговото именување.
3.Вршителот на должноста директор ќе ги има 
сите права и обврски како директорот на ЈКП 
„Дервен“ Велес. 
  4.Се задолжува именуваниот вршител на 
должност директор со директорот веднаш да 
извршат  примопредавање  на  правата  и 
обврските  во согласност со законот. 
 5.Ова Решение стапува во сила со денот 
денот на донесувањето.

Број 08 – 5053/3 
27.11.2017година 
В е л е с 

                         
Градоначалник

на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Бр.294
 Врз основа на член 50, став 1, точка 9 
од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), член 133, став 1, 
алинеа 1 од Законот за oсновното образование 
(„Службен весник на РМ" бр. 103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11,6/12,100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 145/15  
и 30/16),
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден 29.11.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување на  ВД директор на 

Основното општинско музичко училиште 
„Стефан Гајдов“ Велес

      1. Благојче Каракачанов, вршител на 
должност директор на Основното општинско 
музичко училиште „Стефан Гајдов“ Велес се 
разрешува од функцијата вршител на должност 
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директор на училиштето, заклучно со 30.11.2017 
година.
 2. Се задолжува разрешениот директор 
со новоизбраниот вршител на должност директор  
в о  р о к  о д  3  ( т р и )  д е н а  д а  и з в р ш а т 
примопредавање на прaвата и должностите, а во 
согласност со позитивните прописи.
 3. Ова решение стапува во сила со денот 
на донесувањето.

Број 08-5094/3
29.11.2017 година   
Велес 

                                                                                            
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес 

Аце Коцевски с.р

Бр.295
 Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на РМ" бр. 5/02) и член 135, точка 1, од 
Законот за основното образование ("Службен 
весник на РМ" бр. 103/08, 33/10,156/10, 18/11, 
51/11,6/02,100/12, 24/13, 41/14,116/14, 135/14, 
10/15,  96/15,145/15 и 30/16), 
 Градоначалникот на Општина Велес на 
ден  29.11.2017 година донесе,

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на вршител на должноста 

директор на Општинското основно музичко 
училиште „Стефан Гајдов“- Велес 

 1. За вршител на должноста  директор на 
Општинското основно музичко училиште 
„Стефан Гајдов“- Велес се именува:
 -Светлана Ташева – дипл. професор по 
пијано
 2. Вршителот на должноста директор ќе 
ги има сите права и обврски како директор на 
Општинск о  основно  м узичк о  училиште , 
започнувајќи од 01.12.2017година.
 3. Се задолжува вршителот на должноста 
на директор во рок од три дена со разрешениот 
д и р е к т о р  н а  у ч и л и ш т е т о  д а  и з в р ш а т 
примопредавање на правата и должностите, а во 
согласност со позитивните прописи.
 4. Функцијата вршител на должноста на 
директор ќе ја извршува се до изборот на 
директор на Општинското основно музичко 
училиште, но не подолго од 6 (шест ) месеци. 
 5. Ова решение влегува во сила  од  
денот на донесувањето.

Бр. 08-5094/4 
29.11.2017 година
В е л е с 

                  
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усвојување на План 
за квалитет на  амбиентниот воздух на територијата 
на Општина Велес(2018-2022)

О Д Л У К Аза усвојување на План за квалитет на амбиентниот 
воздух на територијата на Општина Велес (2018-2022)

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за откажување од 
корисничко право  од недвижен имот за КО Мамутчево

О Д Л У К А за откажување од корисничко право од недвижен 
имот за КО Мамутчево

З А К Л У Ч О Кза објавување на Одлука за воведување 
ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН  за потребите на граѓаните на 
Општина Велес

ОДЛУКА  ЗА ВОВЕДУВАЊЕ  ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 
ЗА  ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

З А К Л У Ч О Кза објавување на Одлука за донесување ИТНИ 
мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот 
воздух во Општина Велес

ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ИТНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 
ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за  донесување на 
Програма  за зимско одржување на локални патишта и улици 
на подрачјето на  Општина Велес за сезоната 2017/2018 
година

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за зимско одржување 
на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Велес  
за сезоната  2017/2018година 

 З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за  донесување на 
Програма  за обележување на годишнини на значајни 
настани  и личности за 2018 година

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за обележување на 
годишнини на значајни настани и личности за 2018година

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за  разгледување на 
Информација  за состојбата со водоводните системи во 
населените места  во Општина Велес

З А К Л У Ч О К за рзгледување на Информација за состојбата 
со водоводните системи во населените места во Општина 
Велес
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З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за избор на членови 
и назначување на извршен директор на Друштвото за 
спортски дејности  „ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ“ АД 
Велес

Р Е Ш Е Н И Е  за избор на членови и назначување на извршен 
директор на Друштвото за спортски дејности
„ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ“ АД Велес

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за  избор на 
претседател и членови на Комисијата за определување на 
имиња на улици, плоштади и  останати инфраструктурни 
објекти во Општина Велес

Р Е Ш Е Н И Е за именување на претседател и членови на  
Комисијата за  определување на имиња на улици, плоштади 
и останати инфраструктурни објекти во Општина Велес

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување на  ВД директор на 
Општинската јавна установа Детска градинка 
„Димче Мирчев“ Велес

Р Е Ш Е Н И Е за именување на вршител на должноста 
директор на  Општинската јавна установа Детска градинка 
„Димче Мирчев“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување на директор на ЈПССО 
„Парк-Спорт“ Велес

Р Е Ш Е Н И Е за именување на ВД директор  на Јавното 
претпријатие за стопанисување со спортски објекти  „ПАРК-
СПОРТ“ Велес

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е за разрешување на директор на ЈКП 
„Дервен“ Велес

Р Е Ш Е Н И Е за именување на ВД директор на Јавното 
комунално претпријатие  „Дервен“ Велес

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување на  ВД директор на Основното 
општинско музичко училиште „Стефан Гајдов“ Велес

Р Е Ш Е Н И Е за именување на вршител на должноста 
директор на  Општинското основно музичко училиште 
„Стефан Гајдов“- Велес 
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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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

