РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа(“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 67/07 и 156/09 и
47/11),член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
РМ” бр.5/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес (“Сл.гласник на
Општина Велес” бр.12/06,3/09 и 18/10),
Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден
14.03.2016 година го усвои,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2015 ГОДИНА

Февруари 2016
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1.Вовед
Општина Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија на
површина од 464,5 километра квадратни со 28 населени места и градот Велес , со
14 урбани и 19 месни заедници.
На територијата на Општина Велес живеат 55.108 илјади жители во 16.959
домаќинства со 20.717 станови (сите видови живеалишта).Од вкупниот број на
жители 27.632 се мажи а 27.476 се жени.
Од вкупниот број на жители 46.767 се изјаснети како Македонци или 84,86 %,
2.406 се изјаснети како Бошњаци, 2.299 се изјаснети како Албанци, 1.724 се
изјаснети како Турци итн.
Според школската подготовка структурата на целокупното население е
следната и тоа со ССС има 20.491, со ВШС 1.553 , со ВСС 2.770 , со Магистратура
40 и со Докторат 7 лица.

.(Агенција за вработување на Р.Македонија)
П Р Е Г Л Е Д на невработени лица со состојба на 31.12.2015 година
Активни баратели на работа
Центар

Град

Велес

3048

Села

Вкупно

899

3947

Полова структура на лица кои барат работа
Центар

Маж

2275

Велес

Жена

Вкупно

1672

3947

На територијата на општина Велес, согласно податоците од Државен завод за
статистика со 31.12.2015 година, има вкупно 3947 невработени лица со следната
структура по образование и полова структура:

Ред.

сосотојба
31.12.2015

od 1519
год.
116

od 2024
год.

od 2529
год.

od 3034год.

390

461

381

od
35-39
год.

387

od
40-44
год.

od
45-49
god.

334

371

od
5054
год.

439

od
55-59
год.

60 год.
И
повеќе

Вкупно

538

530

3947
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Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години,
состојба 31 декември 2014
Вкупно Микро Мали Средни Големи
Велес

1 766

1 299

441

20
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На територијата на општината постојат 1.774 активни деловни субјекти во
2013 и 1847 во 2012 година распоредени по следниве индустриски гранки,
производни и услужни дејности :
Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД
Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември
Земјоделство, шумарство и рибарство
Рударство и вадење на камен
Преработувачка индустрија
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води,
управување со отпад; санација на околината
Градежништво
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни
возила и мотоцикли
Транспорт и складирање
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
Информации и комуникации

2010

2011

2012

2013

95
4

117
5

122
6

114
5

198
0

210
0

215
0

197
0

13

13

13

9

65
794

65
755

68
761

58
712

182
78
12

177
85
17

168
96
18

164
99
21
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Финансиски дејности и дејности на осигурување
Дејности во врска со недвижен имот
Стручни, научни и технички дејности
Административни и помошни услужни дејности
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално
осигурување
Образование
Дејности на здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Други услужни дејности
Вкупно

4

3

1

3

7
111
57
3

7
123
17
3

9
124
22
4

8
125
27
4

32

29

26

31

85
28
98
1866

88
20
90
1824

89
22
83
1847

89
19
89
1774
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Извор: Државен завод за статистика (2013 и 2012)
Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација Општина Велес
ги презеде основачките права на 8 основни, 4 средни и едно музичко училиште,
народен музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната
противпожарна единица како установи основани од општината кој се јавуваат како
буџетски корисници.
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Од 01.09.2007 година Општина Велес
премина во втората фаза на
децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните
установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица.
Во текот на 2008 на 74 седница одржана на ден 24.10. превземени се
оснивачките права на ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ но средствата за
финансирање на домот сеуште не се трансферираат преку општина Велес.
Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се
надлежност на централната власт на Република Македонија.

2. Годишна сметка
За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно
законот за децентрализацијата, Советот на Општина Велес за тековната 2015
година донесе буџет во транспаретна постапка во две фази како нацрт и предлог во
износ од 862.838.639,00 денари по
програми согласно буџетско-трезорското
работење со следната структура на приходи и расходи:
Планирани приходи
Планирани приходи по
видови

2014 год.

Табела 1
во ден
сооднос
2015/2014
%

2015 год.

164.906.972

178.210.000

108,07

Неданочни приходи

79.427.769

84.231.669

106,05

Капитални приходи

63.962.062

86.896.572

135,86

Трансфери

76.248.028

83.367.989

109,34

382.332.412

388.995.143

101,77

Донации

3.138.223

41.137.266

1310,85

Кредити

28.230.373

0

0,00

798.245.839

862.838.639

Даночни приходи

Блок дотации

Вкупно планирани
приходи

108,09
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Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи
во 2015 година во однос на 2014 година бележат пораст од 8.09 %.
Порастот на вкупните приходи се должи пред се на зголемувањето на
планираните даночни приходи од 8,07% , зголемувањето на планираните неданочни
приходи од 6,05% како и порастот на капиталните приходи од 35,86% . Влијание врз
порастот на вкупните планирани приходи имаат и блок дотациите кои во 2015
година бележат пораст од 1,77 % во однос на 2014 година како и донациите кои во
2015 година бележат пораст од 1.210,85 % во однос на 2014 година.
Планираните приходи во 2015 година во однос на 2014 година на кредитите
се 0,00% како резултат на завршување на реконструкцијата на уличото осветлување
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Планирани расходи
Табела 2

Планирани расходи по
видови
Плати,наемнини и
Надоместоци
Резерви и недефинирани
Расходи
Стоки и услуги
Каматни плаќања
Субвенции и Трансфери
Капитални расходи
Социјални бенефиции
Отплата на главница
Вкупно планирани расходи

2014 год.
344.563.050
830.000
260.698.670
150.000

2015 год.
365.560.236
1.180.000
305.731.118
250.000

во денари
сооднос
2015/2014
%
106,09
142,17
117,27
166.67

18.188.000

27.145.328

149,25

170.911.119

157.321.958

92,05

280.000

400.000

142,86

2.625.000

5.250.000

798.245.839

862.838.639

200,00
108,09
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И кај вкупно планираните расходи во 2015 година споредено со планираните
расходи за 2014 година се забележува пораст од 8,09 % што е ист со порастот на
9

планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу
планираните приходи и расходи.
Кај дел од планираните расходи се бележи зголемување во однос на
претходната година односно има зголемувањето кај стоки и услуги од 260 милиони
на 305 милиони денари или 17,27 %,како и кај отплата на главницата,каматните
плаќања, субвенциите и треансферите. Значаjнo намалување бележи планираните
расходи за капиталните расходи кои во 2015 година се планирани на износ од
157.321.958 денари и бележат намалување за 7,95% во однос планираните расходи
во 2014 година од 170.911.119 денари.
На друга страна зголемување бележат планираните и расходи за плати и
надоместоци и тоа од 344 милиони во 2014 на 365 милиони во 2015 година односно
зголемување за 6,09 %, .Резервите и недефинираните расходи исто така бележат
пораст и тоа од 830.000 денари во 2014 на 1.180.000 денари во 2015 година
односно пораст од 42,17% како и социјалните бенефиции кои бележат зголемување
од 280.000 во 2014 година на 400.000 денари во 2015 година односно бележат
зголемување од 42,86 %.
Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина
Велес е реализирано извршувањeто на буџетот како следува:
Вкупно реализирани приходи
Вид на приход
Даночни приходи

2014 год

Табела 3
во денари
сооднос
2015 год
2015/2014
%

104.136.178

109.928.686

105,56

Неданочни приходи

44.207.733

46.842.609

105,96

Капитални приходи

29.279.820

55.780.797

190,51

Трансфери

62.390.474

53.754.863

86,16

376.796.972

384.165.860

101,96

Донации

984.993

27.492.879

2.791,18

Кредити

28.144.890

0

0,00

449.269

0

0,00

646.390.329

677.965.694

104,89

Блок дотации

Депозити
Вкупно реализирани приходи
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Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните
приходи во општина Велес за 2015 година изнесуваат 677.965.694 денари и се
зголомени во однос на реализираните приходи во 2014 година за
4,89 %.
Зголемувањето на реализираните приходи во 2015 година во однос на остварените
приходи во 2014
година е остварен како резултат на зголемувањето
на
реализацијата на сите приходи освен на трансферите каде намалувањето е 13,84 % а
за кредитите и депозитите реализацијата е 0,00 %.
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Позначителен пораст на реализираните приходи на општината во 2015 во
однос на 2014 бележат даночните приходи кои во 2015 година се реализирани во
износ од 109 милиони денари и во однос на реализираните приходи од 104 милиони
во 2014 бележат пораст за 5,56 %. Капиталните приходи кои се реализирани на ниво
од 55 милиони денари и во однос на реализираните приходи од 29 милиони во 2014
бележат пораст за 90,51 %. Значителен пораст бележат реализираните приходи од
донации кои во 2015 бележат пораст од 2.691,18%
Табела 4
во денари

Споредба реализирани со планирани приходи
Планирани и реализирани
приходи по видови

Даночни приходи

планирани
2015 год.

реализирани
2015 год

% на
остварување

178.210.000

109.928.686

61,68

Неданочни приходи

84.231.669

46.842.609

55,61

Капитални приходи

86.896.572

55.780.797

66,91

Трансфери

83.367.989

53.754.863

64,48

388.995.143

384.165.860

98,76

Донации

41.137.266

27.492.879

66.83

Кредити

0

0

0,00

Депозити

0

0

0,00

862.838.639

677.965.694

78,57

Блок дотации

Вкупно планирани и
реализирани приходи

12

Соодносот помеѓу планираните и реализираните приходи покажува 78,57%
реализација во однос на планираното.

Табела 5
13

Вкупно реализирани расходи

во денари

Остварени расходи по видови

2014 год.

2015 год.

Плати,наемнини и надоместоци

340.554.628

356.016.605

сооднос
2015/2014
%
104,54

Резерви и недефинирани
расходи
Стоки и услуги

694.000

1.022.000

185.120.050

192.893.052

Субвенции и Трансфери

14.050.733

24.422.555

Капитални расходи

98.389.809

74.657.144

266.600
145.689

376.100
168.461

141,07

2.625.000
641.846.509

5.249.959
654.805.876

200,00

Социјални бенефиции
Каматни плаќања
Отплата на главница
Вкупно остварени расходи

147,26
104,20
173,82
75,88

115,63

102,02
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Од погоре дадената табела 5 може да се забележи дека вкупно
реализираните расходи во општина Велес за 2015 година изнесуваат 654.805.876
денари и се зголемени во однос на реализираните расходи во 2014 година за 2,02
% , а истите споредени со планираните расходи бележат остварување од 75,89 %.
Позначителен пораст како во процентуално искажување така и во
материјалност на вредностите бележат стоките и услугите, субвенциите и
трансферите , каматните плаќања, отплатата на главницата како и резервите и
недефинираните расходи
Вредно е да се спомене дека реализираните расходи имаат остварување во
однос на планираните расходи од 75,89 % и е приближно на исто ниво како и на
остварените приходи во однос на планираните приходи кои бележат остварување
78,57 %.
Табела 6
Споредба реализирани со планирани расходи
во денари
Планирани и
реализирани расходи
по видови
Плати,наемнини и
адоместоци
Резерви и
недефинирани
Расходи
Стоки и услуги
Субвенции и

планирани
2015 год.

365.560.236

1.180.000

305.731.118
27.145.328

реализирани
2015 год

% на
остварување

356.016.605

97,39

1.022.000

86,61

192.893.052

63,09

24.422.555

89,97
15

Трансфери
Капитални расходи

157.321.958

74.657.144

47,46

Социјални бенефиции

400.000

376.100

94,03

Каматни плаќања

250.000

168.461

67,38

5.249.959

99,99

654.805.876

75,89

Отплата на главница
Вкупно планирани и
реализирани расходи

5.250.000
862.838.639
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Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства
Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2015 година изнесува
17.625.603,00 ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во
наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех
на буџетот на општината.
Во билансот на состојба со 31.12.2015 год. на име побарувања е искажан
износ од 91.151.019,00 денари кој произлегува од:
Кумулирани побарувања по разни основи
Побарувања од граѓани – данок на имот

Сума
25.763.452

Побарувања од склучени договори за комуналии

1.926.155

Побарувања од данок на промет на недвижности

800.890

Побарувања од данок на наследство и подарок

203.989

Побарувања од фирми за регистрирана фирма

58.069.954

Побарувања – такса за користење на музика во локали

107.755

Побарувања од фирми за користење на ЈПП

324.375

Други побарувања
Вкупно

3.954.449
91.151.019

Учество во
%
28,26
2,11
0,88
0,23
63,7
0,12
0,36
4,34
100
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Вкупните обврски на Општина Велес на 31.12.2015 година изнесуваат
89.329.475,00 денари од кои :
- Вкалкулирани плати спрема вработените за 12.2015 -

2.901.021,00 ден.
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- Тековни обврски спрема добавувачи
- 86.428.454,00 ден.
Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за
потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за
2015 година.
Заклучно со 31.12 2015 година вредноста на постојаните средства на Општина
Велес изнесуваат 826.339.705,00 денари со следната структура:
Р.б Постојани средства на
р Општина Велес
1 Нематеријални средства
2 Градежни објекти
Улици, патишта , тротоари и
3 др. објекти
4 Опрема
Материјални средства во
5 подготовка

Вредност
2014
5.342.613

4.472.965

139.815.981

192.597.590

333.279.807

387.148.353

36.548.538

45.980.298

186.395.259

196.140.499
826.339.705

701.382.198

Вкупно

Вредност
2015

Сооднос
2015/2014
%
83,72
137,75
116,16
125,81
105,23
117,81
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3. Реализација по програми за извршување на буџетот
Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните
програми:
A - Совет на Општина
D - Градоначалник
E - Општинска администрација
G - Локален економски развој
F -Урбанистичко планирање и уредување на просторот
J - Комунални дејности
K - Култура
L - Спорт
T- Унапредување на здравствена заштита
V - Социјална заштита –детски градинки
N - Образование
W - Противпожарна заштита

Програми

Планирано 2015 Реализирано 2015

реал/плани
2015 %

Противпожарна заштита

16.470.000

14.509.198

88,09

Социјална заштита

64.189.891

58.530.726

91,18

4.700.000

3.031.510

64,50

Спорт и рекреација

11.240.000

8.711.009

77,50

Kултура

32.827.361

24.042.566

73,29

412.394.840

353.350.624

85,68

Здравствена заштита

Образование
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Локален економски развој
Програма за урeдување на
градежно земjиште
Капитални трошоци на
Општината

28.829.326

12.424.274

43,10

199.268.461

121.866.612

61,15

9.144.660

5.130.200

56,10

Општинска администрација

64.471.500

50.088.223

77,69

130.000

99.718

76,71

3.597.600

3.021.141

83,98

15.575.000

13.167.814

84,54

862.838.639

667.973.639

77,42

Месна самоуправа
Градоначалник
Совет на Општина
Вкупно
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3.1.

А – Совет на општина

Во буџетот на Општина Велес за програмата на А - Совет на Општина од
планираните
15.575.000 денари реализирани се 13.167.814 денари односно
реализирана е програмата на советот со 84,54 %.
Советот на Општина Велес во 2015 година одржа 17 редовни
седници. За
работењето на членовите на советот во 2015 година на име надоместоци
исплатени се 4.792.673 денари, односно 36,39 % од вкупната реализација. Од
тековните резерви се потрошени средства во износ од 692.000 денари односно 5,26
%.
Преку програмата на Советот на општина Велес се реализирани и други
потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Велес во областа на
промоцијата и комуникацијата со јавноста“, „Пограма за активностите на општина
Велес во областа на меѓународната соработка “, „Програма за активностите на
општина Велес за поддршка на НВО секторот“и „Програма за активностите на
општина Велес во областа на социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани
деталните извештаи по пооделните потпрограми кои се реализирани преку
програмата на Советот на општина Велес.

23

- ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТ И
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Во оваа Програма се содржани ативностите што Општина Велес ги презема
за сопствена промоција преку печатење на соодветен промотивен материјал –
брошури, флаери, плакати и друг печатен материјал, како и изработка и емитување
на аудио и видео спотови и презентации што ги користи за презентирање на
општината на саемски манифестации во државата и надвор од неа, најава за
културни и дрги настани во организација на Општината и Советот на Општина
Велес, како и објавувањето на соопштенија и дрг вид известувања за граѓаните
(објави, повици, конкурси и сл.).
Делот за меѓународна соработка во најголем дел се средства предвидени за
престој на странски делегации – гости на Општина Велес, посета на општински
делегации на збратимените градови и учество на општината на саемски
манифестации.
Во 2015 година меѓународната соработка покрај тоа што се реализираше
преку официјални средби на претставници на општините, беше продлабочена и со
соработка на повеќе нивоа. Така на пример претставнички на Советот на Општина
Велес и општинската администрација учествуваа на Меѓународен фестивал на
жените во Шербур, Република Франција. Општина Велес учествуваше на
Конференција во Албанија со наслов „Културно наследство – регионален
предизвик“, во Самобор-Република Хрватска беше даден во употреба мост кој го
носи името „Велес“. Во непосредна близина на Здравен дом Велес е изградена
чешма донација од турското семејство Сарач, во знак на трајно пријателство со
Велес. Со средства од оваа Програма Велес се претстави на повеќе меѓународни
саеми од кои важно е да се напомене учеството на саемот во Република Романија.
Иако не се дел од оваа програма во прилог на развој на меѓународната
соработка се и бројните гостувања на КУД, драмските уметници, поетите и
ликовните уметници од Велес на сите светски мередијани.
Во низата збратимени градови и градови пријатели, во 2015 година Велес
оствари уште едно збратимување со град од Република Турција – градот Бига.
Промоција на отвореноста на Општина Велес кон меѓународната соработка е и
интензивното присуство на дипломатскиот кор во Република Македонија во Велес.
Така Општина Велес беше посетена од амбасадорите на Франција, Германија,
САД, Чешка, Хрватска, Велика Британија и др.
Оваа Програма е димензионирана на 2.800.000 денари, а
нејзината
реализација е 77,16%.

- ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот
сектор во 2015 година беше димензионирана на 1.500.000 денари.
За учество во реализација на проекти со здруженија на граѓани по доставени
предлози, поддршка на програмски активности на ГО и партнерски проекти од
Буџетот на Општина Велес се издвоени 592.085 денари од предвидени 600.000
денари. Во овие средства не спаѓаат средствата што се доделени од Буџетот по
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програмите со строго дефинирани области – култура, спорт, социјална и здравствена
заштита.
Преку оваа програма се финансира и одржувањето на објектите на Општина
Велес во кои се сместени и делуваат дел од ГО, како и трошоците за комуналии на
истите. Оваа година се направи комплетно варосување и реновирање на објектите
што ги користат ГО и по спроведен конкурс сите овие објекти се прераспределени на
здруженија на граѓани.
Оваа Програма е реализирана
66,42%. Причина за овој процент на
реализација е тоа што дел од здруженијата не ги искористија доделените средства.

3.2.

Д – Градоначалник

Во програмата на градоначалник од планираните 3.597.600 денари во буџетот
реализирани се 3.021.141 ден. односно 83,97 %.
Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во
износ од 1.340.924 денари односно 44,38 %. Од тековните резерви во програмата на
градоначалник се потрошени 330.000 денари или 10,92 % и истите се однесуваат за
исплата по основ на смрт на вработен или член на потесно семејство за вработените
во општинските установи.За исплата на отпремнини по основ на пензионирање на
вработени во општинските јавни институции се исплатени средства во вкупен износ
од 1.139.250 денари односно 37,71 % од вкупната реализација. Остатокот од
средствата во износ од 210.967 денари односно 6,98 % се исплатени на име патни
и дневни трошоци, комунални услуги, комуникации и транспорт.

3.3. Е – Општинска Администрација
Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на оваа програма беа
предвидени средства во износ од 73.616.160 денари, а се реализирани 55.218.423
денари или 75,01 %.
Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за
вработените во општинската администрација во износ од 28.055.073 денари односно
учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува 56,01 %. За
стоки и услуги (патни и дневни расходи, комунални услуги , греење , комуникација,
транспорт,ситен инвентар , тековно одржување, договорни услуги, други тековни
расходи и привремени вработувања) и субвенции и трансфери се потрошени
21.534.689 ден или 42,99 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска
администрација и на име камата се исплатени средства во износ од 168.461 денари.
Во истата програма за капитални расходи реализирани се средства во износ
од 3.488.976 денари или 68,00 % . Најголем дел се реализирани за реконструкција
на делови од имотот на Општината и набавка на службено возило.
Во рамки на буџетската програма Е-општинска администрација
реализирани активности на Општина Велес во областа на развојот
иниформатичката технологија во 2015 година.

се
на
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-ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
Развојни приоритети и цели
Програмата
за
активностите
на
Општина
Велес
во
областа
на
информатичкататехнологија (ИТ), во текот на 2015 година беше генерално насочена кон
остварување на целите дефинирани во рамки на Стратегијата за информатички и
комуникациски технологии, односно планираните проекти и акцискио тплан, како нејзин
составен дел. Стратешките цели беа дефинирани во неколку приоритетни области, како што
се намалувањето на трошоците во работењето и подобрување на квалитетот на услугите, а
главните цели беа поделени во неколку сегменти:


континуирано одржување на целокупната
комуникацискиот систем на општината;



постојано модернизирање на хардверската инфраструктура и примена на современи
алатки за подобрување на тековното работење;



креирање на еднонасочки и двонасочни услуги за граѓаните базирани на примена на
светските стандарди во оваа област.

оперативност

на

информатичко

-

Проектни активности
Проектните активности беа во согласност со законските норми и прописи, националните
стратегии за ИКТ и локалните стратегии. Во текот на 2015 година реализирани се
планираните програмско проектни активности, а направена е и една измена и дополнување
на Програмата како резултат на усогласување на износите на планираните проекти со
добиените цени на услугите и проекциите за реализација на предвидените активности во
текот на 2015 година.
Во прилог следи табела која ја прикажува реализацијата на годишната програма на
Одделението за ИТ за 2015 година.
Програма

Планирано

Потрошено

Разлика

Реализација

800.000

799.214

786

99,90%

15-Е0.Трошоци
заодржувањенаапликацииодтретилица и
хостирање (mkhost / marnet / edusoft /
mbs / euronetcom / neocom…)
15-Е0.Тековно
одржувањенахардвер,
софтвер и мрежнаинфраструктура
15-Е0.Поддршка
наактивноститеповрзанисостандардот
ISO/IEC 27001
15-ЕА.Купување
наинформатичкаопрема-хардвер

360.000

333.171

26.829

92,55%

720.000

494.250

225.750

68,65%

230.000

229.510

490

99,79%

850.000

638.068

211.932

75,07%

ЕА

15-ЕА.Надградба и развој на нови
услуги и функционалности на
платформата за електронски
услуги вклучувајќи систем за
управувањесокорисници и
следење на предмети – 2 дел

1.280.000

704.460

575.540

55,04%

ЕА

15-ЕА.Набавка насофтвер и лиценци
ВКУПНО:

930.000
5.170.000

925.964
4.124.637

4.036
1.045.363

99,57%
84,36%

Е0

Е0

Е0
Е0
ЕА

Назив
15-Е0.Усогласување
сопроцедуратазаинтероперабилност
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3.4.

Г- Локален економски развој

Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот
економски развој (ЛЕР) во текот на 2015 година беа насочени кон:
Континуиран развој на капацитетите на општината за привлекување инвестиции,
зголемување на вработувањата и промоција на општината






Зајакнување на техничките капацитети на општината за динамичен локален
економски развој
Зголемување
на
обемот
на
неопходната
техничка
документацијаЗајакнување
на
капацитетите
на
општината
за
искористување на домашни и меѓународни фондови
Континуирано подобрување на енергетската ефикасност
Зајакнување на административните капацитети за одржување на
меѓународен стандард за квалитет (ISO 9001:2008)
Зајканување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на
општината на домашен и меѓународен план

Проектни активности и реализација
Генерално, проектите на Општина Велес во областа на ЛЕР во 2015 година беа
насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, со фокус на:








Зајакнување на капацитетите на општината во однос на техничката документација
(за значајни инфраструктурни проекти)
Привлекување на странски и домашни инвеститори.
Подготовка и реализација на проекти од домашни и меѓународни фондови
Поддршка на мерките за енергетска ефикасност
Одржување на стандардот за квалитет кој обезбедува сигурност за инвеститорите во
поглед на административните капацитети на општината за обезбедување на
квалитетни, ефикасни и ефективни услуги за граѓаните и бизнис заедницата.
Интегрирани активности со Вардарскиот плански регион во контекст на заедничко
аплицирање на домашни и меѓународни проекти и поддршка на Мрежата за
инклузивен развој (Регионалниот бизнис центар со седиште во Велес).
-Од планираните 2.500.000 за Подготовка на техничка документација за
инфраструктурни проекти 519.107 денари се потрошени за изработка на техничка
документација за:
o премин на водоводна цевка под железничката пруга Велес- Кочани
o изработка на услови за проект за водоснабдителен систем во с.
Отовица
o услови за планирање на просторот за изградба на надпатник –пешачки
мост над автопатот
o проект за водоводна линија во населба Речани
o проект за изградба на атмосферска канализација во сателитската
населба на езеро Младост.
o проект за изградба на инфраструктура во с. Чалошево
o основен проект за реконструкција на објектот на „Офицерскиот дом“ во
Велес
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3.5.

Од планираните 3.000.000 денари за ,учество во проекти финансирани од
меѓународни фондови, 207.660 денари се потрошени за реализација на
проектот Споделено наследство со збратимениот град Шербур Октевиљ ,
регион Долна Нормандија Франција. Средствата веќе се рефундирани од
страна на Советот на Регионот Долна Нормандија
Од планираните 600.000 за поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот
плански регион, потрошени се 551.080 денари
Од планираните 350.000 денари за учество во проекти и активности на
Регионалниот бизнис центар (Мрежа за инклузивен развој), 320.000 денари се
потрошени за учество во проект за подобрување на управувањето со Депонија
преку набавка на (PV-OFF GRID) фотонапонска сончева централа
Од планираните 2.500.000 денари за мерки за енергетска ефикасност, 485.912
денари се потрошени за поддршка на заедничкото Одделение на енергетска
ефикасност на Вардарскиот плански регион.
Подготовката на Програма за енергетска ефикасност 2016-2018 во висина од
350.000 денари е во фаза на реализација“.Средствата ќе се реализираат во
2016 година.
Од планираните 220.000 денари, 3.195 денари се потрошени за чланарина во
ИСМР. Поради изборот на Велес за прва пилот општина за стандардизација,
ИСМР одлучи да не ја наплаќа сертификацијата и редовните годишни
проверки на стандардот ISO 9001 : 2008, со што општината заштеди буџетски
средства.
Од планираните 3.882.000 денари за Основен проект за 1 дел од фекална
канализација со анаеробна пречистителна станица за населено место
Раштани, 3.881.513 денари се потрошени за проектот.
Средствата се
обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој со апликација на проект.
Од планираните 12.677.326 за Имплементација на проектот „Тематска мрежа
за одржлива енергија на прекуграничните локални власти –ЕНЕРЏИНЕТ
(Sustainable Energy Thematic Network of Cross-border Local Authorities –
ENERGYNET)“, 6.568.584 денари се потрошени за реализација на проектни
активности. Според временската рамка, проектот треба да заврши во август
2016 година.

Ф - Урбанистичко планирање и уредување на просторот

Позиција Ф1 - Урбанистичко планирање

1. Урбанистички планови
 Во 2015 година донесени се:
 Детални урбанистички планови
‐ Детален урбанистички план за локалитет дел урбана единица 01,
дел од урбан блок 06 (помеѓу дел од железничка пруга, дел од
станбена улица, дел од ул. Моша Пијаде, дел од ул. бр. 5 и дел
од КП 1327), Општина Велес-2,93 ha
‐ Детален урбанистички план за УЕ7, дел од УБ39, од Генерален
урбанистички план на град Велес, опфат помеѓу улиците Андон
Шурков, ул.бр.10 и улиците ново проектирана 1 и ново
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проектирана 2, локалитет Димко Митрев (нов погон), КО Велес,
Општина Велес-2,1 ha
Урбанистички план вон населено место
‐ Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс
со намена А4, времено сместување - викенд населба во КО
Башино Село и КО Новачани, Општина Велес-4,47 ha
Локална урбанистичка планска документација
‐ Локална урбнистичка планска документација за стопански
комплекс, со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, на КП
бр. 1541/14, КО Караслари, Општина Велес-2,22 ha
‐ Локална урбанистичка планска документација за стопански
комлекс, со намена Г2 - лесна индустрија, на КП бр. 2384, м.в.
Порцеланова, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес, Општина
Велеc-15,69 ha
Општи акти
‐ Општ акт с. Караслари
‐ Општ акт с. Г. Оризари
‐ Општ акт с. Иванковци
‐ Општ акт с. Мамутчево
‐ Општ акт с. Чалошево
‐ Општ акт с. Раштани
‐ Општ акт с. Отовица
‐ Општ акт с. Црквино

2. Градежно земјиште
 Јавно наддавање
Во текот на 2015 година по пат на електронско јавно наддавање беа
отуѓени вкупно 26 градежни парцели од кои 10 градежни парцели се со намена
Г2- лесна и незагадувачка индустрија, 4 градежни парцели се со намена А4мотели, 2 градежни парцели со намена А2- домување во станбена зграда,
една градежна парцела со намена Б5-хотелски комплекс и 9 градежни
парцели со намена А4-времено сместување. Вкупно прибраните средства
изнесуваат 46.835.522 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина
Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Македонија.

 Непосредна спогодба
Во текот на 2015 година примени се 236 барања за отуѓување на
градежно земјиште по пат на непосредна спогодба од кои решени се вкупно
220 барања од кои се прибрани вкупно 4.200.532 денари, од кои 80 %
влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во
Буџетот на Република Македонија.
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3. Одобрение за градење
 Одобрение за градење и инфраструктура-28
 Одобрение за адаптација,адапт. и пренамена-13
 Одобрение за реконструкција-23
 Одобрение за подготвителни работи-01
 Решение за објекти без одобрение за градба-08
 Решение за измени во тек на градба-09
 Решение за промена на инвеститор-02
 Повлечени-одбиени премети од Е-Одобрение-12
 Известување за почеток на градба- 20
 Записник за усвојување на арх.урб.проект -08
 Записник за усвојување на инфрастр. Проект-10
 Пресметка за урбана опрема-135
 Одобрение за вршење дејност за предпростор-24
 Одобрение за урбана опрема-135
 Правосилни заверки на документи по барање-24
 Изводи од ГУП-759
 Изводи од ДУП-482
 Писма,потврди и други документи-1629

Позиција Ф2 - Уредување на градежно земјиште
Ф Уредување на градежно земјиште од предвидените

средства во износ од

3.700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.484.334,00 денари (40,12%).
- Ф20 Уредување на градежно земјиште (за надзор над изведба на градежни објекти,
геодетските услуги и геомеханички испитувања од предвидените средства во износ од
700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 406.002,00 денари (58,00%).
Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот
на Општина Велес за 2015 година беше континуирано контролирана од ангажираните
фирми за вршење на надзор над квалитетот и количините на изведени работи. За
потребите

на

општината

се

изработуваа

нумерички

и

ажурирани

подлоги

за:

водоснабдителен систем во село Отовица, улици во село Иванковци, водоснабдителен
систем во село Чалошево, локален патен правец кон село Отовица, нумрички за
инфраструктура во индустриска зона Караслари и др.
Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја
Во село Сујаклари се изведе крак за фекална канализација, се поставија цевки за
фекална канализација ф250 во должина од околу 240м, пробивање, порамнување и
делумно тампонирање на локален пат кон село Новачани, се изврши монтажа на цевки
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ф250 и ф315 за Населено место Горно Оризари Зона 3, во центарот на село Иванковци
поправена е поставената урбана опрема, како и поставени се клупи и корпи за отпадоци, се
изврши санирање на дел од патот низ населеното место Сливник, поправка на урбана
опрема во село Раштани, се изгради крак за фекална канализација во село Мамутчево, се
поставија ракометни стативи на спортското игралиште во село Дурутовец, се изврши
чистење на речното корито на река Вардар на две локации и др.
Oд предвидените средства во износ од 4.500.000,00 денари се потрошени средства во
износ од 3.464.216,00 денари (76,98 %).
ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) – изработка на
проектна документација за инфраструктура
Се изработија проекти за : улици во село Мамутчево (проект за инфраструктура и
основен проект) , проектна документација за реконструкција на улици (дел

од Јордан

Џурнов, дел од Благој Кирков, дел од Благој Страчков и дел од Славко Давчев) со завршен
слој бетон, Основен проект и проект за инфраструктура за фекална канализација во село
Кумарино, Проектна документација за пешачки мост над автопатр Е-75 Скопје Гевгелија за
поврзување на Башино село со селските гробишта, Основен проект за реконструкција на
улица Богдан Прличков, се изготви ревизија на проектот за реконструкција на водоводна
линија на улица Орце Шутев и Јовче Ќучук, Проект за улици во Индустриска зона Речани,
Сообраќаен проект за измена на режим на сообраќај за кружна раскрсница на ул.Благој
Ѓорев, Тодор Јанев, 8-ма Велешка и Тодор Христов Офицерчето; проект за пат кон
Населено место Слп, сообраќаен проект за приклучок на локален пат за село Отовица,
Проект за реконструкција на зградата на ССНО и општествена самозаштита, како и стручна
ревизија за целосната изготвена проектна документација.
Во текот на 2015 година не се јави потреба од експропријација на земјиште и не се
потрошија предвидените 500.000,00 денари.
Oд предвидените средства во износ од 3.000.000,00 денари се потрошени средства во
износ од 1.065.128,00 денари (35,50%).

3.6.

Ј- Комунални дејности

Oд предвидените

средства во износ од

170.318.461,00 денари се потрошени

средства во износ од 96.239.788,00 денари (56,51 %).
Ј00 Одржување на урбана опрема
Се вршеше континуирано одржување на поставената урбана опрема и промена на
оштетени делови на улиците низ градот и во детските забавни паркови. Се реконструираа
дрвените даски на урбаната опрема кај игралиштето на улица Андон Шурков, ОУ Васил
Главинов, детско игралиште Дизни и др.
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Oд предвидените средства во износ од 2.000.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 685.494,00 денари (34,27%).
ЈН0 Урбана опрема (капитални расходи)
Во текот на цела година се врши набавка на урбаната опрема и нејзино поставување.
На барања на граѓани се поставуваа клупи, кош со обрач и конструкција во Мамутчево, село
Сујаклари и во Башино село, огради од плетена мрежа,

ракофати и огради на повеќе

локации низ градот. Во 2015 година се поставени ракофати на следните улициː Климент
Охридски, Ѓорѓи Димитров, Богдан Каракостев и др.
Се изврши оградувањена парцели во кругот на Касарната.
Изградени се вежбални за рекреација на неколку локации низ градот.
Се набавија и се поставија бетонски маси за играње шах на четири локации низ
градот.
Се поставија метални столбчиња за регулирање на непрописно паркирање на улица
8-ми Септември и Гоце Делчев.
Се изработија и поставија корпи за отпадоци на улица 8-ми Септември.
Поставени се клупи и корпи во Градскиот парк, одморалиште Агрија, парк на улица
Браќа Капчеви и на кејот на река Вардар.
Oд предвидените средства во износ од 3.900.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 2.649.798,00 денари (67,94 %).
Ј10 Снабдување со вода
Се вршеше тековно одржување на системите за водоснабдување во населените
места. За нормално функционирање на водоснабдителниот систем во село Мамутчево се
набави нова потопна пумпа со минимален проток 2,5л/сек и манометарска висина од 130м,
се набави пумпа и за водоснабдителниот систем во село Караслари и се изведе приклучна
линија за ДПТУ Маркарт Македонија. Се вршеше дотур на потребните количини на вода во
случај на дефекти на водоснабдителните системи (пример во Резервоарскиот простор на
езеро Младост). Комплетно се заврши водоснабдителниот систем во село Црквино. Се
реконструираше водоводната мрежа на улица Петре Прличко. Се изведе скада системот за
водоснабдителниот систем на езеро Младост.
Oд предвидените средства во износ од 4.500.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 1,961.561,00 денари (43,59 %).
ЈГА Изградба на системи за водоснабдување
Се реализираше комплетно проектот Изградба на водоснабдителен систем за езеро
Младост, урбан блок 1, урбан блок 2 и урбан блок 3 со поврзување од градскиот водоводен
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систем и се изврши отплата на рата по користен кредит во износ од 5.249.959,00 денари. Се
реализираше и водоводната линија на новопроектирана улица Тодор Јанев.
Oд предвидените средства во износ од 6.250.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 5.604.220,00 денари ( 89,67 %).
Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води
Се изврши редовно чистење на каналите за атмосферска канализација (поради
таложење на наноси)

и тоа

канал за атмосверска вода кај Ветеринарна станица (од

постоечки пропуст до мостот на локалниот пат Велес – Раштани) покрај оградата на
Фабриката Киро Ќучук, атмосверски канал спој на улица Пајак Планина со Лазо Осмаков,
атмосверски канал и сливна решетка на улица Пратение Зоографски, канал во Населба
Речани, канал на локалниот пат Велес Башино село (позади бензиската Башино Петрол) ,
канал за атмосверска вода кај Историски архив, атмосверскиот канал на улица Благој Ѓорев
( наспрато Детската Градинка – Тунел) , на улица Луј Пастер, наспроти ОУ Васил Главинов и
др. Во село Иванковци, Раштани и Горно Оризари се вршеше тековно одржување на
пречистителните станици за нормално функционирање.
Се изведе атмосверска канализација во Викенд Населбата на Езеро Младост.
Oд предвидените средства во износ од 4.100.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 2.326.100,00 денари (56,73 %).
ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
Се реализираше кракот за фекална канализациуја од угостителскиот објект Брод
Панини до приклучокот на постоечки колектор.
На новопроектирана улица Тодор Јанев се изведе фекалната канализација. На
одредени места поради појавен дефект беше ангажирана фирма за отстранување на
дефект во фекална канализација.
Oд предвидените средства во износ од 9.973.076,00 денари се потрошени средства
во износ од 5.159.698,00 денари (51,74 %).

Ј30.Јавно осветлување
Од оваа ставка се изврши наплата за потрошената електрична енергија,
одржувањето на јавното осветлување, новогодишно украсување на градот, се изврши
набавка на репро материјал за јавното осветлување и се прошируваше постоечката мрежа
за улично осветлување.
Се изврши проширување на мрежата на улично осветлување на следниве локации :
- ул. Васил Иљоски (од Авто Алекс до Македонија пат) ;
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- ул. Благој Ѓорев осветлен тротоарот од Кружен тек Авона до спој со Наум
Наумовски Борче ;
- ул. Богдан Прличев;
- ул. Павел Шатев ( кај депонија за градежен шут);
- Осветлени се новоизведените кружни текови и паркинг “Мало мовче”;
- с. Отовица ;
- с. Иванковци ;
- с. Горно Оризари ;
- с. Сујаклари и .т.н.
Oд предвидените

средства во износ од

19.000.000,00 денари се потрошени

средства во износ од 17.459.870,00 денари (91,89%).
ЈА0.Изградба на јавно осветлување
Се изврши проширување на мрежата за улично осветлување во градот и населените
места, реконструкција на мрежи каде што ЕВН врши реконструкција на мрежите.
Oд предвидените

средства во износ од

3.900.000.000,00 денари се потрошени

средства во износ од 1.191.238 ,00 денари (30,54 %).
Ј40 Јавна чистота
Согласно Програмата за одржување на јавната чистота за 2015 година реализирани
се активности на чистење, миење и одржување на јавните површини , како и чистење во
зимски услови за 2015 година.
Oд предвидените

средства во износ од

10.000.000,00 денари реализирани се

средства во износ од 6.455.087,00 денари (64,55 %).
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот
на сообраќај
Во 2015 година реализирани се следните зафатиː се изврши прередување на
камени коцки на дел од улица Рилски Конгрес (спој на Славе Петков со Богдан Прличков),
дел од улица Орце Шутев и др.
Во 2015 година со префабрикувани бетонски елементи се поплочија следните
улициː


Улица Ристо Папазов во Башино село,



Се изврши поплочување на тротоарите на новоизведениот кружен тек (кај
Авона),

Во 2015 година се бетонирани следните улициː


Се избетонира дел од улица Јордан Џурнов,
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Се избетонира дел од улица Прохор Пчински,



се избетонира дел од улица Славко Ѓорѓиев Сватот со паркинг простор

Во 2015 година се бетонирани следните потпорни ѕидовиː


Се изведе потпорен ѕид на улица Јовче Тикваров и улица Прохор Пчински со
должина од 9м и височина од 1,30м;



Се изведе потпорен ѕид на улица Славе Петков на две локации;



Се изведе потпорен ѕид на Езеро Младост за заштита на постоечкиот
цевковод од оштетувања со изведба на тротоар;



Се изведе потпорен ѕид на улица Алексо Демниев;



Се изведе потпорен ѕид на кружна раскрсница помеѓу регионален пат Р1102 и
регионален пат Р – 1312 и улица Димитар Влахов;



Се изведе потпорен ѕид во населба Хабитат;



Се изведе потпорен ѕид кој врши потпирање на улица Крали Марко;



Се изведе потпорен ѕид на улица Орце Мартинов;



Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој асфалт;



Се проби, се изведе долен строј и дел се изведе долен и горен строј на
пристапна улица во Индустриска зона Караслари



Се израмни и се тампонираше спореден пат кон Башино село;

Во 2015 година се изврши тампонирање со струган асфалт на повеќе улици во
општината. Се тампонираа улиците во Индустриска зона УЗУС, улици во Населба
Речани, се прошири пристапниот пат кон село Ветерско и др.
Во повеќе наврати се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој
бетон. Се изврши чистење на банкини на локалните патишта, како и овозможување на
прегледност на вертикалната сигнализација низ градот. Зимското одржување на локалните
патишта се вршеше тековно, се изврши набавка на потребните количини на индустриска –
камена сол, како и одржувањето на хоризонталната и вертикалната сигнализација. Се
изврши изведба на хоризонтална сигнализација (осовинско одбележување, автобуски
стојалишта, такси станици, пешачки премини) и др.
Се изврши поправка и делумно тампонирање на патот до село Сопот, Слп, Кумарино
и Карабуниште. Се тампонираа банкините на локалниот пат Велес -

Раштани. Се

тампонираа улиците низ населеното место Сливник.
Oд предвидените

средства во износ од

19.670.000,00 денари се потрошени

средства во износ од 8.450.131,00 денари (42,96 %).
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ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
Во 2015 година се бетонирани следните улициː


Се избетонира дел од улица Наце Димов со површина од околу 350м2.



Се избетонира дел од улица Киро Пракицов со должина од околу 170м



Се избетонира дел од улица Љубљанска



Бетонирање на дел од улица Благој Абрашев

Во 2015 година се асфалтирани следните улициː


Се изврши асфалтирање на пристапен пат кон викенд населба во Отовица



Дел од улица во индустриска зона Караслари



Дел од обиколница Велес Башино село



Дел од Страшо Пинџур и Гоце Делчев



Дел од улица Белградска,



Се изврши асфалтирање на раскрсница на Борис Трајковски,



Се изврши асфалтирање на кружна крстосница на вкрстување на Благој
Ѓорев, Тодор Јанев, 8-ма Велешка и Тодор Христов Офицерчето;

За интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани
беше доделен градежен материјал со кој граѓаните сами извршија зафати за обезбедување
на теренот. Се изврши реконструкција на тротоар на улица 8-ми Септември пред зградата
на Општинскиот суд во должина од околу 200м.
Се поставија автобуски постројки во населба Шорка и населба Речани.
Се проби и се тампонираше крак на улица Тодор Јанев и се поставија ивичњаци;
Се изврши крпење на ударни дупки со асфалт неколку пати во текот на годината.
Се поставија легнати полицајци на локалниот пат во село Бузалковои се изврши
реконструкција на постоечките на улица Благој Ѓорев.
Oд предвидените

средства во износ од

35.075.385,00 денари се потрошени

средства во износ од 23.045.019,00 денари (65,70 %).

Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило
Средствата предвидени за одржување на градското зеленило се потрошени за
спроведување на Програмата за јавно зеленило за 2015 година согласно програмата.
Oд предвидените средства во износ од 12.000.000,00 денари се реализирани
средства во износ од 4.642.670,00 денари (38,69 %).
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ЈМ0 Паркови и зеленило (капитални расходи)
Средствата предвидени за подигнување и реконструкција на нови зелени површини
се потрошени за спроведување на Програмата за подигнување и реконструкција на нови
зелени површини за 2015 година.
Oд предвидените средства во износ од 5.000.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 1.758.715,00 денари (35,15 %).

Ј80 Други комунални услуги
Во 2015 година се вршеше рушење на бесправно изградени објекти. Во текот на
целата 2015 година со издавање на месечни налози извршен е третман на кучиња скитници
согласно Договорот склучен со Ветеринарна станица Велес.
Oд предвидените средства во износ од 1.700.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 327.017,00 денари (19,24 %).
ЈЛ0 Други комунални услуги (капитални расходи)
Се работеше на подобрување на Инфраструктурата во Индустриските зони.

Се

изведе фекалната канализација и комплетен водоснабдителен систем во Индустриската
зона Караслари.
Oд предвидените

средства во износ од

20.000.000,00 денари се потрошени

средства во износ од 7.613.517,00 денари (38,07 %).
ЈЕ0 Изградба на простори за паркирање
Се поплочија повеќе локации со намена за паркинг простор и тоа на паркинг
просторот во близина на Градскиот пазар со површина од околу 3,660м2, паркинг . простор
на улица Славко Ѓорѓиев Сватот и паркинг на улица Белградска.
Oд предвидените средства во износ од 3.600.000,00 денари се потрошени средства
во износ од 2.658.610,00 денари (73,85 %).

Од предвидените средства во износ од 181.518.461,00 за Програмата за, комунални
дејности и заштита на животната средина и природата на Општина Велес за 2015 година
реализирани се 102.253.466,00 денари ( или 56,33 %) .
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Р1 - Заштита на животната средина
Во текот на 2015 година од планираните 7 проекти, со финансиски се реализирани 5
проекти од Програмата наведени во следната табела:
Табела. Финансиска реализација на Програма за заштита на животната средина
Програма
Р1
Р1
Р1
Р1
Р1

Назив
14-Р1.Анализи
наквалитетнаживотнасредина
14-Р1.Проектна
документацијазаживотнасредина
14-Р1.Реализација
наПрограмазауправувањесоотп
14-Р1.Набавка на материјал за
хортикултурно уредување
14-Р1.Национални акции за
подигнување на јавната свст
14-РА.Подигнување на нови зелени
површини
14-РА.Набавка на садови за отпад –
дел
одПрограмазауправувањесоотпадот

РА
РА

Планирано
МКД

Година

Потрошено
МКД

Разлика
МКД

Реализација

150.000,00

2015

30.663,00

119.337,00

20,44%

1.200.000,00

2015

531.826,00

668.174,00

44,32%

1.500.000,00

2015

1.190.392,00

309.608,00

79.36%

2.700.000,00

2015

1.748.396,00

951.604,00

64.76%

500.000,00

2015

/

500.000,00

0.00%

2.200.000,00

2015

/

2.200.000,00

0.00%

1.500.000,00

2015

1.242.422,00

257.578,00

82,83%

4.743.699,00

5.006.301,00

48,65%

9.750.000,00

Програмската реализација се извршуваше преку спроведување на следните
активности:









Во делот Анализи на квалитет на животната средина потрошените средства се за извршен мони
Дел од средствата се заштедени заради можноста самите оператори да спроведуваат мониторин
а со тоа се растерети општината од трошење на финансиски средства.
Во делот на Проектна документација за животна средина изготвени се: Стратегиски
оцени за влијание врз животна средина на плански документи, во еколошкиот дел од
постапката на изготвување и донесување на урбанистички планови за општината,
Елаборати за заштита на животната средина за инфраструктурни објекти чиј
инвеститор е општината. Изработен е Елаборатзаерозивнитеподрачја и
подрачјатазагрозениодерозијанатериторијатанаОпштинаВелес и
ЕлаборатзаутврдувањенагранициназаштитенизониоколуводозафатнитеобјектибунаризаводоснабдувањенаградотВелес.
При реализација на Програмата за управување со отпад трансферирани се средства
на ЈКП Дервен за кофинансирање на набавка на изолиранфотоволтаичен (OFF GRID)
системзапроизводствонаелектричнаенергијазапотребитенаопштинската депонија за
комунален отпад и
зарадивоспоставувањенасистемотзасекундарнаселекцијанаотпадодпакувањеи
средства за постапување со живини сијалици/опасен отпад. Реализирани се и средства
за чистење на диви депонии во населените места и во урбаната средина.
Во делот за Набавка на материјал за хортикултурно уредување извршена е набавка на
цветен расад, грмушести и дрвенести декоративни растенија за есенското и
пролетното хортикултурно уредување на постоечките и новоформираните зелени
површини.
Во ставката Набавка на садови за отпад – дел одПрограмазауправувањесоотпадот
извршена е набавка на1000 стандардизирани канти за домаќинствата и 10садови за
отпадни батерии за училиштата.
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Националните акции за животна средина “Македонија без отпад” и “Денот на дрвото”
се реализирани од средства на Програмата за одржување на јавната чистота и
средства на Владата на РМ и за не се потрошени финансиски средства од оваа
Програма.

За реализацијата на проектите во 2015 година планирани се вкупно 9.750.000,00
денари, а потрошени се 4.743.699,00денари.
Ако се споредуваат само финансиските параметри, односно висината на
планирани и потрошени (платени) финансиски средства, тогаш реализацијата на
Програмата во делот на заштита на животната средина изнесува 48,65%.

3.7.К – Култура
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за
2015 година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и
предлог документ. Вкупно планираните средства за 2015 година изнесуваа
25.452.000 ден. Од овие средства 11.290.000 денари беа од Буџетот на Општина
Велес, 10.346.000 денари од Министерството за култура, а 2.000.000 денари од
др. извори и донации. Средствата од Министерството за култура во најголем
дел се однесуваат на блок-дотациите наменети за локалните установи од
областа на културата. Средствата од др. извори и донации се однесуваат на
Питијадата.
Во текот на календарската година Програмата претрпе две измени – во
март и во септември. Измените во март се должат на одобрените средства од
Министерството за култура за проектот „Велес град на културата“, а измените
во септември се должат на блок-дотациите и средствата од пренесените
вишоци од претходната година на локалните установи од областа на културата.
Конечно, по втората измена Програмата изнесуваше 29.252.000 денари.
Програмата за култура опфаќа седум дела: културни манифестации што се
реализираат во текот на календарската годинa, поддршка на проекти, годишнини,
инвестиции, поддршка на локални установи, трансфер на средства кон локалните
културни манифестации и други расходи.
Најопсежен дел од Програмата е поглавјето Манифестации. Тука се
опфатени културните манифестации од меѓународен, републички и локален
карактер што ги реализира општинската администрација со помош на локалните
установи под областа на културата, Организационите одбори на дел од
културните манифестации, како и граѓанските организации на кои општината им
делегирала дел од надлежностите. Дел од манифестациите се еднократни, а
повеќето се комплексни, обединуваат во себе повеќе уметности и се
реализираат во времетраење од неколку дена. Такви се
меѓународните
фестивали, изложби, промоции, ликовната колонија, така што оваа бројка на
културни настани е многу поголема и изнесува околу 140. За реализирање на
културни манифестации во 2015 година потрошени се 11.773.041 денари.
Најзначаен проект во Велес, проект што ја обележа 2015 година и беше
предзнак на сите културни настани во 2015 година е „Велес – град на културата“.
Проектот стартуваше на 18-ти јануари, а официјално заврши на 29 декември.
Апликацијата за проектот што и официјално беше прифатена од Министерството за
култура содржи 94 културни настани. Заклучно со последната театарска претстава
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што се одигра на 30.12.2015 година реализирани се вкупно 188 културни настани.
Во оваа бројка не се сметаат повеќедневните манифестации. На пр. ИФФ трае 5
дена, се брои како еден културен настан. ИФАД „Стоби“ трае 15 дена со повеќе
театарски претстави, а се брои како еден културен настан и тн. Што значи, бројот
на културни настани е двојно и повеќе поголем од планираните (околу 250).
Ова се должи на големата желба на уметниците од сите профили да настапат
во Велес и нашата економичност во работењето.Проектот беше димензиониран на
2.900.000 денари, буџет што во висина од 2.000.000 го обезбедува Министерството
за култура, а 900.000 денари Општина Велес, вкупно, со 188 реализирани културни
манифестации. Проектот град на културата чини 2.125.178 денари.
Реализирани се рекордни 42 театарски претстави, 25 изложби, 23
традиционални манифестации, 30 промоции на книги, 43 музички концерти, 9
филмски проекции, 5 меѓународни манифестации, 6 фолклорни концерти, 3
претстави за деца, 2 концерта за деца. Во оваа бројка не ја вбројуваме отворената
новогодишна сцена што се реализираше во Младинскиот парк од 25 – 31 декември.
Организациски проектот го реализираа пет комисии формирани од
Градоначалникот – Комисија за фолклор, за литература, за ликовна уметност, за
музика и комисија за театар. Задача на комисиите беше да вршат селекција т.е. да
направат избор на настаните што ќе се реализираат во рамки на „Велес град на
културата“ при тоа водејќи сметка за квалитетот на понудениот културен настан
или манифестација. Сето ова комисиите го реализираа заедно со општинската
администрација без никаков надоместок иако проектот предвидуваше хонорари за
комисиите, координаторот и логистиката.
Посебно мора да се истакне улогата на театарот „Џинот“ во реализација на
проектот затоа што најголем дел од настаните што се реализираа во затворен
простор – театарски претстави, балет, танци, концерти се одржаа во зградата на
театарот.
Реализирани 4 меѓународни културни манифестации (Рацинови средби,
Интернационален фолклорен фестивал „Велес“, Интернационален фестивал за
античка драма „Стоби“, Сликарско-копаничарска колонија „Папрадишки мајстори“)
за чија реализација Советот на Општина Велес разгледуваше посебни извештаи.
Реализирани се повеќе проекти со здруженија на граѓани како
Грнчарска
работилница, Етно работилници во куќите на уметноста (грнчарска, столарска,
ткајачка и работилница за изработка на накит), „Денови на Кемал Ататутк“,
„Средби на Бошњаците“, „Мoto beach party“, Баскерфест и тн.
Во делот годишнини на значајни личности и настани реализирани се бројни
свечености по повод државни празници и јубилеи на истакнати велешани од
македонската историја. Покрај достојното обележување на државните празници,
особен акцент беше ставен на обележувањето на 75 годишнината од смртта на
Димитрија Чуповски.
Од средствата предвидени во делот годишнини се покриваат и трошоците што
произлегуваат од реализирање на Програмата за обележување годишнини на
значајни настани и личности за 2015 година.
Традиционална културна манифестации одржана во 2015 година што
привлече најголемо внимание во јавноста е Питијадата – што по шести пат се
одржа на отворено. Овој фестивал на вино и велешка пастрмајлија беше
вистински спектакл на кој беше презентирана најголемата пита пастрмајлија, беа
продадени 41.300 пити и 9.700 тони вино. Во забавниот дел на манифестацијата
што траеше 3 дена учествуваа „Маестро“, „Виртус“, Зуица Лазова, Благоја
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Груевски, Анета „Молика“, тамбураши „Равница“, Миле Кузмановски, Боби
Мојсовски, Влатко Лозановски, Елена Ристевска, „Парни ваљак“, Ален Хасанович,
Филип Божиновски, Александар Тарабунов, Калиопи, „Фолтин и ДНК. Во две
фестивалски вечери се одржа и афтер парти со ДЏ-и и караоке забава.
Денот на Општина Велес 9-ти Ноември беше проследен со настап на
промоција на копродукциската постановка на модерна балетска претстава
„Балкан-денс“ беше отворена изложбата на дела создадени на Ликовната колонија
„Папрадишки мајстори“ и беше врачена Актерската награда за животно дело
„Петре Прличко“ на актерката Милица Стојанова. Програмата беше збогатена со
целовечерен концерт на Ансамбл „Керамичар“.
Во 2015 година се одржаа и традиционалните манифестации Априлијада,
Денот на Македонските просветители Св. Кирил и Методиј, Недела на детето,
Детски Рацинови средби, итн.
На негувањето на културата, традицијата и обичаите во Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на културата во 2015 година е
посветено особено внимание. Овде се вбројуваат манифестациите „Средби на
Бошњаците од Република Македонија" што се одржува во мај во с. Горно
Оризари и „Пеливански натпревари" на која се презентира фолклорот и обичаите
на албанската заедница, „Денови на Кемал Ататурк“, манифестација на која се
презентира турската традиција и култура. Исто така од Програмата се одвоени
средства за обележување на празниците и на другите припадници на заедниците
од Општина Велес, во организација на здруженија на граѓани од овие етнитети.
Во 2015 година по шести пат беше обележан и патронот на Велес „Свети
Пантелејмон“, светец заштитник што се слави на 9-ти август. И оваа година во
соработка со Народниот музеј и Локалната библиотека Општина Велес
реализираше бројни промоции на книги и изложби на македонски автори.
Начин на реализирање
Бидејќи основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во
областа на културата за 2015 година е обезбедување на активен однос на
Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од
областа на културата, сочувување и афирмирање на културното наследство и
идентитет на општината и презентирање и афирмирање на творците и
интерпретаторите на културата, Општина Велес во реализирањето на
програмата вклучи голем број граѓани, здруженија на граѓани и уметници од
различни профили, а дел од надлежностите ги делегираше на граѓански
организации.
Организирањето на културните манифестации, обезбедувањето на
просторот, проектните активности, одржувањето на објектите сопственост на
општината во кои се одржуваат културните настани ги обезбедува општинската
администрација.
За реализација на програмата за култура за 2015 година потрошени се буџетски
средства во износ од 12.129.825 денари или 92,66%. Ова пред се се должи на
ефикасниот и домаќински однос во работата и успехот голем дел од
манифестациите да се реализираат со помалку средства од планираните.
Процентот на нереализиран дел од програмата се должи на фактот што во делот
инвестиции не се потрошени средства за изградба на споменици затоа што се
очекуваше да завршат градежните работи за санација на Спомен-костурницата, а
потоа да се започне со изградба на алејата на хероите. Од оваа ставка е
изработена биста на Кочо Рацин која треба да се постави во збратимениот град
Каршијака во Република Турција.
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3.8. Л – Спорт и рекреација
Програмата од областа на спортот
димензионирана на 13.040.000 денари и опфаќа:

во

2015

година

беше

I.
Спортски манифестации
II.
Поддршка на спортски сојузи
III.
Поддршка на спортот во градот
IV.
Инвестиции
Со оваа Програма поддржани се повеќе од 60 спортски настани, од кои дел со
меѓународен карактер. Исто така дадена е поддршка на сите спортски сојузи, на
клубови и поединци што даваат активен придонес за развој на спортот во Општина
Велес.
И во 2015 година од оваа Програма беа обезбедени значителни средства за
поддршка на активностите на спортски сојузи, поддршка на развојот на спортот во
градот – за надомест за користење на спортски објекти за квалитетен спорт
искористени се 2.420.000 денари, а за поддршка на младински спортски екипи –
640.000 денари. Во 2015 година за поддршка на спортскиот бренд на Велес –
Друштво за спортски дејности ГРК „Борец“ АД кој го смени статусот заради
натпреварувањето во супер лига, издвоени се вкупно 3.000.000 денари.
Од оваа Програма поддржани се и поединци што земаа учество на балкански,
европски и светски првенства со вкупно 88.000 денари.
Оваа година за реконструкцијата на Градскиот стадион од буџетот се издвоени
597.000 денари. Ова е инвестиција што ќе продолжи и во 2016 година.
За сочувување на континуитетот од областа на спортот за кој постои
интерес кај граѓаните, спортистите и спортските организации, организирани се
и реализирани одреден број на спортски и спортско-рекреативни манифестации
од кои посебен интерес кај граѓаните предизвикаа турнирите во мал фудбал,
Турнирот во борење на пеливани, спортската манифестација во боречки вештини,
Вардарската регата „Гемиџии“, меморијалните турнири во сите спортови, отворените
забавни фудбалски школи и пливачкиот маратон што оваа година се оджа по втор
пат.
Со цел да се вклучат поголем број млади во спортскиот живот, Општината ги
поддржува спортските
сојузи и нивните активности. Во 2015 година
финансиска поддршка добија Сојузот на училишен спорт 300.000 денари,
Сојузот за спортска рекреација на инвалидизирани лица – 60.000 и
Општинскиот фудбалски сојуз – 300.000 денари. Сите сојузи во своите
програми за 2015 година реализираа спортски активности што опфаќаат
голем број учесници од сите возрасти од обата пола. Она што ја
карактеризира 2015 година во областа на спортот, е активирањето на
Училишните спортски клубови во сите општински основни и средни училишта
и воспоставување на лига систем натпревари.
Вниманието на јавноста особено го привлекоа и одржаните градски првенства
во сите спортови како и предавањето во употреба на двете тениски игралишта во
Градскиот парк. Изградени се две повеќенаменски спортски игралишта во селата
Иванковци и Караслари, изградена е кајакарска патека на реката Вардар и водено е
сметка да се создадат оптимални услови за развој на сите спортови.
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Сите планирани активности се реализирани со помош на несебичното
залагање и волонтерската работа на спортските работници.
И оваа година повеќето училишта во Општина Велес – средни и основни,
ја добија довербата да бидат домаќини на републички училишни натпревари во
определени спортови.
Средствата спортските екипи ги трошеа исклучиво наменски за плаќање
надоместок за користење на спортските објекти, за подмирување на судиски и
делегатски трошоци, за котизација за учество во лига и за патни трошоци на
екипите. За начинот на трошење на средствата спортските организации
поднесуваат наративен и финансиски извештај.
Во 2015 година Агенцијата за спорт и млади даде поддршка на повеќе
училишта со спортска опрема,1000 столчиња за Градскиот стадион, беа донесени
правилници за одржување на спортските објекти.
Огромен напредок е постигнат во областа на младите. Формиран е Совет на
млади и донесена Програма за работа на Советот за млади со што се отвора широк
простор за делување на младите во сите области од животот.
Што се однесува до рекреацијата на граѓаните, поставени се 4 шаховски табли
на 4 фреквентни локации во градот, поставени се справи за вежбање на повеќе
локации и тн.
Иако во најголем дел Програмата за спорт е реализирана, заради ефикасно и
домаќинско работење, со заштеда на средства и доследна примена на законската
регулатива, средствата од програмата се потрошени во 57,79%.
Начин на реализирање
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот за
2015 година беше насочена кон обезбедувањето на активен однос на Општината
кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спортот,
сочувување и афирмирање на постојниот квалитет, презентирање и афирмирање
на Општина Велес преку спортот. Во реализацијата на Програмата учествуваа
постојните регистрирани спортски организации и нивните управни органи во кои пак
членуваат голем број на спортисти, граѓани од различна возраст и од обата пола, а
целокупната координација ја извршуваше стручната служба на Општина Велес.

3.9. В – Социјална заштита и заштита на децата
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната
заштита за 2015 година е димензионирана на 67.928.140,00 денари од кои
5.490.000,00 од Буџетот на Општина Велес, а останатите се блок-дотации од
Министерството за труд и социјална политика и сопствени приходи на Локалната
установа Детска градинка „Димче Мирчев“.
Средствата во Програмата се распределени на:
- Социјална поддршка на заедницата
- Општина по мерка на детето
- Лица со хендикеп
- Меѓуинституционална соработка
- Родова рамноправност
- Грижа за стари лица
- Меѓуопштинска соработка
- Инвестиции
43

-

Трансфер на средства

Програмата за социјална заштита од година во година расте и по обем на
активности иако надлежностите од оваа област сеуште во најголем дел не се
облигаторни за локалната власт.
Голем дел од активностите се сведуваат на волонтерски активности и
активности поврзани во образовните институции, ПЕ на министерствата и
граѓанските организации.
Финансиска помош на членови на социјално загрозени семејства e
реализиранa со 513.666,00 денари.
Во Декадата на Роми со оваа Програма се поддржуваат проекти на ГО, а
континуирано веќе седма година се дава поддршка на проектот за инклузија на
ромските деца во предучилишните установи. Проектот е проширен со опфаќање на
поголем број на деца и обезбеден безплатен превоз за нив. Од Општина Велес, за
оваа намена се издвоени 260.488,00 денари.
Од страна на Локалниот совет за превенција од детско престапништво
реализиран е Акцискиот план за 2015 година. Информацијата за негова реализација
беше проследена на една од претходните седници на Советот на Општина Велес
На почетокот на учебната година, обезбедена е помош за деца без родители и
родителска грижа, а на крајот на учебната година дадена е помош на матурантите
од Велес згрижени во Домот за деца без родители „11 – ти Октомври“.
Она што ја обележа 2015 година во областа на социјалната заштита е
реализирањето на активности по ЛАПЛИ Пред почетокот на учебната 2015/2016
година, во ООУ „Васил Главинов“, се пушти во употреба првиот лифт за деца со
посебни образовни потреби, се оспособија два тоалета на приземје и првиот кат за
деца со посебни образовни потреби. Во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ и ССОУ
„Димитрија Чуповски“ започна изградбата на лифт со што ќе се овозможи
пристапност на лица со посебни образовни потреби и во овие училишта. за
реализација на активности согласно ЛАПЛИ,издвоени се 1.213.525 денари.
Од соработка и поддршката на ГО битно е да се напомене поддршката за
климатска рехабилитација на ЗЛЦП, поддршка на Здружение на слепи лица,
поддршка на Здружение на глуви и наглуви. Во соработка со ОО Црвен крст со кој
Општина Велес потпиша меморандум за соработка во периодот на летните
горештини беа организирани пунктови низ градот за делење вода на граѓаните и
укажување на медицинска помош, како и спроведување на активности од
Стратегијата за намалување на туберколозата на територијата на Општина Велес,
организирана крводарителска акција по повод 9 – ти Ноември Ден на Општина
Велес, доделена помош во рамките на обележување на Светскиот ден на гладта.
Општина Велес ги поддржа и активностите на ЦПЛИП „Порака“ за реализација
на проектот; Формирање на тимови со цел лобирање кај надлежни институции за
решавање на потешкотии со кои се соочуваат лица со попречености, како и проектот
на ЦПЛИП „Порака“ и ПОУ „Маца Овчарова“: Информирање и едуцирање на
родители.
Стратегискиот документ ЛАПЛИ усвоен од Советот на Општина Велес беше
со временската рамка од 2011-2015 година и е успешно реализиран. Преку низа
активности се остварија целите по секоја од осумте инкорпорирани приоритетни
области. Оваа флексибилна мапа на локални политики изготвена со партиципативно
учество на сите засегнати страни овозможи дизајнирање, рефокусирање и
имплементација на планови, програми и иноватни форми за создавање услови за
поквалитетни услуги и подобрени услови за живот на лицата со инвалидност.
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Поаѓајќи од стекнатите позитивни искуства, применетите практики
при
реализација на проектите и имплементацијата на меѓународните конвенции,
слободно може да се каже дека Општина Велес воведе нови повисоки стандарди на
локално ниво. Бидејќи временската рамка на стратегискиот документ е веќе
истечена, Општина Велес во првото тромесечие на 2016 година ќе иницира
изготување на нов Локален акциски план со вклучување на сите засегнати страни за
одредување на приоритетите и потребите на лицата со попречености. Општина
Велес и во иднина останува отворена за партнерска соработка на ова поле и во
континуитет ќе ги поддржува сите акции и иницијативи за остварување на правата на
лицата со попречености и нивните семејства.
Општина Велес учествува во партнерски проекти како:
Проект Се грижиме за топол дом
Цел на проектот: да се намали социјалниот ризик од социјално исклучување
на граѓаните на општината во задоволувањето на основните потреби од покуќнина,
мебел, бела техника, електрични апарати, апарати за домаќинство, опрема за деца
и друго.Проектот се реализираше според принципот „Кој прв ќе се јави, тој прв ќе
биди услужен“.
Девет лица евидентирани во системот на социјалната заштита во ЦСР Велес,
добија донирани апарати за домаќинство.
Времетраење: од 2013 година континуирано.
Организации кои го спроведуваат проектот: Центар за социјална работа,
Општина Велес и ОО Црвен крст Велес.
Проект Отворени денови за социјална заштита во рурални средини
Цел на проектот: приближување на социјалната заштита и социјалната работа
до жителите во рурални средини, превенција и рано откривање на изложеноста на
социјален ризик, навремена интервенција на центрите за социјална работа.
Посетени жителите од тринаесет рурални средини, се обезбеди директен
контакт и иннформирање на жителите од руралните средини за прават и услугите од
социјалната заштита. Советувалишна работа овозможена е за десет лица со брачни
и семејни проблеми, пет лица се стекнати со право на паричен надоместок за
мобилност, слепило , глувост и наглувост. Нај многу прашања се упатени за
стекнување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.
Времетраење: септември – декември 2013 година, февруари – јуни 2014 година,
септември – декември 2015 година.
Организации кои го спроведуваат проектот: ЦСР и Општина Велес.
Проект на УСАИД: за практикантска работа и вработување на лица со
попречености
Цел на проектот:
Зголемено учество на лицата со попреченост во
општеството преку подобрување на нивните вештини за вработување преку обуки и
практикантска работа, препознавање на способностите на лицата со попреченост и
нивно правилно насочување, поддршка на лицата со попреченост да започнат
сопствен бизнис, зголемување на свеста кај јавниот и приватниот сектор за
потенцијалите на лицата со попреченост.
Проектот ги предвидува следниве активности:
‐ Обука за стратегии за барање работа.
‐ Професионални курсеви за претприемништво.
‐ Обуки на тема „Методологија за успешно менторство на лица со
попреченост“.
На петнаесет невработени лица со попреченост, им беше одржана Обука за
стратегии за барање работа и подготовка на CV.
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Во тек е спроведувањето на втората етапа на проектот кој опфаќа обука на
компании од приватниот сектор.
Времетраење на проектот: август 2012 – август 2016
Организации кои го спроведуваат проектот: „Моја кариера“ од Скопје. Партнери:
Организации на лица со попречености;
Локална самоуправа; Компании од
приватниот сектор; Агенција за вработување; Стопански комори и професионални
здруженија; Креатори на јавното мислење.
Проект Рурален доктор
Цел на проектот: Унапредување на здравствената заштита на жителите од
руралните средини, давање на здравствени услуги од примарно ниво во сите
населени места кои немаат рурални амбуланти, можност на постарото население за
добивање здравствени услуги.
19 села во Велешко ги посетува доктор со медицинска сестра. Покрај
редовните лекарски прегледи се проверува нивото на шеќер во крвта, крвниот
притисок, посетени се и тешко подвижни и неподвижни луѓе кои се физички спречени
да одат на лекар.
Времетраење на проектот: септември 2015 година континуирано.
Организации кои го спроведуваат проектот: ЈЗУ Здравен дом – Велес,
Општина Велес.
Проект Одбиј работа на црно
Цел на проектот: Запознавање на вработените во училиштата со основните
права од Законот за работните односи и законот за безбедност и здравје при
работа.преку едукација на овие лица и нивно запознавање со основните права од
работен однос, ќе се овозможи тие понатаму да ги насочуваат младите на пазарот
на трудот да ги насочуваат младите на пазарот на труд да се вклучуваат во
формалната економија, со цел да ги заштитата своите права.
Единицата за локална самоуправа Велес како одговорен субјект во целост ги
спроведува законските одредби и постапува согласно роковите и насоките за
реализација на сите произлезени обврски за воспоставување еднакви можности и
еднаков третман на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење во
Општина Велес. Во континуитет ги следи сите актуелни состојби, законски измени и
дополнувања, иницира акции и ги имплементира работните обврски за родова
рамноправност со сопствени средства од Буџетот на општината. Поддржува
активности и ја инкорпорира родовата рамноправност преку реализација на
Оперативниот план за еднакви можности и годишните програми.
Во соработка со граѓански организации преку реализација на партнерски
проекти, Општина Велес од Буџетот за 2015 година има трансферирано 330.000,00
денари за промовирање и реализирање активности за родова рамноправност.
Во 2015 година Општина Велес делегираше надлежност за спроведување на
Активности по Оперативен план за Родова еднаквост за 2015 година на
Организација на жени - Велес со предвидени и реализирани 100.000,00 денари.
Во рамките на активностите реализирани се низа проектни активности во вид
на советувалишта, едукативни трибини и работилници. Поддржани се национални
кампањи за справување со дискриминација и семејно насилство, еднакви можности
и човекови права. Дистрибуирани се едукативни флаери и беџови за кампањи во
повеќе ограноци на здружението во рурални средини во општината.
Исто така Општина Велес ја поддржа реализацијата на проектите:
‐ Еднаквоста како реалност;
‐ Вредности на традицијата;
‐ Верувај – ти можиш.
46

Во соработка со Здружението на пензионери дадена е поддршка на
манифестации организирани за оваа категорија граѓани, и бесплатен јавен превоз за
пензионерите еднаш во неделата. Од предвидени 150.000,00 денари, реализирани
се 146.000 денари.
Во делот Меѓуопштинска соработка значајно место зазема Одлуката на
Советот на Општина Велес за реализација на проектни активност како дел од
Проектот „Меѓуопштинска соработка за обезбедување грижа за ранливи групи во
општините Велес, Кавадарци, Градско, Чашка и Росоман” кој е финасиски поддржан
од Програмата за развој на ОН - УНДП, како и од општините Велес и Кавадарци.
Вкупната вредност на проектот изнесува 4.991.650,00 денари.
Преку оваа активност се поставува летниковец и опрема за вежбање. На кој
начин општина Велес ќе добие простор за рекреација и инклузија на лицата со
инвалидност.
Во делот Инвестиции во 2015 година, акцент се стави на Реконструкција и
опремување на дневен центар за деца со оштетен вид и од предвидени 750.000
денари реализирани се 724.115,00 денари од Општина Велес.
Во 2015 година Процентот на реализација на Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на социјалната заштита за 2015 година изнесува 61,89%.
Ова не значи дека активностите предвидени со Програмата не се реализирани.
Напротив, ова се должи на претежно волонтерската и доброволна работа на
граѓанскиот сектор, општинската администрација и поединци.

3.10. Н – Образование
Прогамата за активностите на Општина Велес во областа на образованието
за 2015 година е димензионирана на 380.373.985 денари. Најголем дел од овие
средства се средства што ги трансферира Министерството за образование на име
блок-дотации за средното и основното образование.
Од Буџетот на општината за активностите од оваа Програма одделени се
8.190.000 денари.
Програмата за образование за 2015 година содржи активности, поддршка на
проекти, инвестиции, тековни работи и трансфер на средства. Овие поглавја
опфаќаат: Прогласување на најдоби наставници во средно и основно образование и
одделенска настава,
реализирање партнерски проекти со училиштата и граѓанските организации од
областа на образованието, интервенции во училишните и спортски објекти и набавка
на опрема во основните и средни училишта и тн.
Со оваа Програма дадена е поддршка на талентираните ученици за учество
на меѓународни натпревари и саемски манифестации.
Во областа на образованието во извештајниот период извршена е: доградба
на училишната зграда во с. Сливник, по проектот за енергетска ефикасност се
заменија два котла за топловодно греење и се обновија 20 тоалети во зградата на
ООУ „Благој Кирков“, грант од Јапонската влада.
Се реконструираше опожарениот дел од модуларното училиште во Отовица,
се реконструираа тоалетите во Гимназијата, се санираше покривот и се заменија
прозорците во ПУ во Клуковец, се реконструираше кровната конструкција на
училишната зграда во с. Чолошево. Во дворот на ООУ „Васил Главинов“ се
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поставија елементи за фитнес вежбалница и се уреди дворот на Гимназијата „Кочо
Рацин“.
Во 2015 година се постави видеонадзор на сите училишни објекти. И оваа
година беа доделени 16 стипендии на талентирани ученици и студенти.
Што се однесува до едукацијата на учениците преку средства од различни
програми одржани се трибини за заштита од ХИВ инфекции, за превенција од
болести од зависности, едукација за противпожарна заштита на учениците,
безбедност во сообраќајот и тн.
Следејќи ги основните цели на Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на образованието за 2015 година - обезбедување активен однос
кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните од областа на
образованието, Општина Велес активностите поврзани со образованието ги
предвиде и во другите програми. Така на пример во Програмата за култура голем
дел од манифестациите се директно поврзани со учеството на учениците:
Денови на пролетта, Априлијада, Велигденско јајце, Денот на Европа, Детските
Рацинови средби, зачленувањето на првачињата во Светската детска
организација и тн. Оваа година Велес беше домаќин на „Образовното рандеву“
- МАССУМ.
Во Програмата за спорт голем дел од активностите се поврзани со учениците
од основното и средното образование како на пр. Лига систем натпреварите,
Отворениот спортски ден итн.
Општина Велес во 2015 година преку Програмата за образование и
Програмата за меѓународна соработка, а со поддршка на меѓународната заедница се
конкретизира соработката на Општина Велес со збратимената општина Шербур
Октавиљ од Долна Нормандија, Република Фрамција со посета на средношколци од
Велес на оваа општина и средношколци од Шербур Октавиљ на Општина Велес.
Покрај размената на искуства и стекнување трајни пријателства, резултат на овие
средби е цветниот замок Равале во Младинскиот парк и Саат кулата на Велес во
паркот во Шербур.
И оваа година сите училишта беа вклучени во акциите за пошумување,
„Македонија без отпат“, проектите за меѓуетничка интеграција во македонскиот
образовен систем, „Отворете ги прозорците“ – проект за работа со деца со посебни
образовни потреби и користење на асистивна технологија, „инклузивно образование“
и уште многу други во кои покрај учениците вклучени се и наставниот кадар,
педогошко-психолошките служби и родителите се со цел да се подобри и
осовремени образовниот процес.
Активностите во Програмата за образование во 2015 година реализирани се
во процент од 74,27%. Процентот на потрошени средства не ја отсликува реалната
слика на вложените средства во оваа област затоа што активностите во областа на
образованието се многу поголеми од планираните Ова се должи на реализирани
проекти финансиски поддржани од Владата на Република Македонија и бројни
домашни и меѓународни асоцијации и фондации.

3.11.

Т-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената
заштита за 2015 година е димензионирана на 4.700.000 денари
Средствата во Програмата се распределени на:
- Превентивна здравствена;
- Општи мерки за заштита на населението од заразни болести;
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-

Промоција и едукација;
Меѓуинституционална соработка;
Бездомни животни

Во делот на превентивната здравствена заштита извршени се редовни
санитарни и здравствени прегледи како на вработените во образованието, така и на
вработените во општинската администрација и ТППЕ. И оваа година е поддржан
проектот на ЗРГЗП за рехабилитација на деца од Велес.
Во делот на преземени мерки за здравствената заштита извршена е редовна
дератизација, дезинфекција и дезинсекција на јавните површини и објекти во
општина Велес. Извршени се три авионски прскања за заштита од комарци
(16.05.2015 година, 06.06.2015 година и 15.07.2015 година), за кои Општина Велес
има предвидени 1.500.000,00 денари и реализирани 1.500.000,00 денари.
Од предвидени 300.000,00 денари за дератизација, дезинсекција и
дезинфекција на јавни површини и јавни објекти во надлежност на општината,
реализирани се 300.000,00 денари, за третирање против крлежи.
Општина Велес беше опфатена со две авионски прскања против комарци што
ги спроведе Министерството за здравство (20.08.2015 година и 24.09.2015 година).
Исто така остварена е соработка со граѓанскиот сектор и реализирана е
едукација на населението за правилно чување на миленичиња и згрижување на
бездомни животни Во овој контекст продолжи соработката со Ветеринарната станица
Велес за заловување и третирање на бездомни животни.
Во делот на промоција и едукација значајно место се отстапи на трибините за
Превенција од болести на зависности. Кои со посредство на Советот за јавно здравје
и МВР – Велес, се одржаа предавања со презентации во сите општински основни и
средни училишта.
Во 2015 година со посредство на Советот за јавно здравје одржани се
презентации за заштита од ХИВ сида и сексуално преносливи болести во сите
основни и средни училишта
Дел од меѓуинституционалната соработка е и проектот Рурален доктор.
Носител на проектот е Министерство за здравство, а се реализира со соработка на
ЈЗУ Здравен дом. Во 2015 година се посетени деветнаесет села во велешко кои
немаат рурални амбуланти, од тим составен од доктор и медицинска сестра. Сите
жители од овие рурални средини добиваат здравствени услуги од примарно ниво
како прегледи, мерење на ниво на шеќер во крвта, мерење крвен притисок, посета
на неподвижни лица и др.

3.12. W – Противпожарна заштита
Со реализацијата на процесот на децентрализацијата во јули 2005 година и
новите надлежности на локалната власт, работата и
вработените во
Територијалната противпожарна единица станаа дел од администрацијата на
Општина Велес.
При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина Велес
презеде вкупно 25 пожарникари. Со преземањето на дел од вработените во ЈП
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„Македонија пат“, едно лице со соодветно образование е распоредено на работни
задачи во ТППЕ - Велес
Во согласност со Законот за пожарникарството („Службен весник на РМ“
бр.67/04. 55/13), средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во
Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија, додека финансирањето на другите оперативни активности и тековно
одржување се средства од Буџетот на Општина Велес.
Поради тоа, во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на
заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2015
година, за плати и надоместоци за плати за вкупно 26 вработени во ТППЕ од
Буџетот на РМ планирани се средства во вкупен износ од 14.420.000. За плати на
26 вработени исплатени се вкупно 11.684.568 денари или 10.791.860 од блок
дотациите и 892.708 денари од Буџетот на Општина Велес.
Во Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2015 година беа планирани
средства од Буџетот на
Општина Велес за покривање на активностите на
територијалната противпожарна единица.
Најмногу средства има потрошено за комунални услуги, греење, комуникација
и транспорт, или 72,92% од планираното, потоа се трошоците за поправки и редовно
одржување на возилата, регистрација на возилата.
Во текот на 2015 година за купување на опрема и реконструкција и санација на
ПП згради се потрошени се 978.925 денари. Извршена е набавка на дел од
потребната униформа и заштитна опрема на пожарникарите потребна при гаснење
на пожар, а вршени се и редовни контроли на возилата и другата техничка опрема
со цел да бидат подготвени за употреба во секое време за потребите на сите три
општини на чија територија дејствуваат. Дел од опремата е доста стара, тешко се
одржува, и ПП возилата скоро после секоја поголема интервенција се сервисираат.
Меѓутоа, и покрај се, вработените во ТППЕ Велес
успеваат успешно да ги
извршуваат своите работни обврски.

4. Детален извештај за трошење на буџетската резерва
Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма А0 Совет на Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од
850.000 денари и програма Д0-Градоначалник,ставка 413 - Тековни резерви
(разновидни расходи) во износ од 330.000 денари, во 2015 година вкупно се
потрошени 1.022.000,00 денари и тоа 692.000,00 oд програма А0-Совет на општина
Велес и 330.000,00 од програма-Д0-Градоначалник.
• Тековни резерви
Програма А0-Совет на Општина
1.Исплатени 490.000 ден. на име помош поради пожар на куќи на следниве лица:
Стојанова Лиза
Јанушев Јануш
Бошков Ристе
Калаузаров Благој
Јовановски Македонски
Бошков Ристе
Илиев Драган

30.000
100.000
100.000
70.000
30.000
100.000
15.000
50

Иванов Никола
Дестанова Севдије

30.000
15.000

2. Еднократен надомест на Димовска Жаклина за покривање на трошоци за погреб
во износ од 25.000 денари..
3. Исплатени 10.000 ден. на Димовска Габриела за учество на меѓународен
натпревар за талентирани музичари.
4. Исплатено 20.000 ден. на Јовиќ Синиша за покривање на дел од трошоци за
авионски билет Хјустон-САД.
5. Исплатени 5.000 ден.на Глушкова Ана за покривање на трошоци за превоз до
Лидо Ди Јесоло-Италија.
6. Исплатени 18.000 ден. на Стефановски Благој за надомест на штета на возило од
елементарни непогоди.
7. Исплатени 10.000 ден.на Ѓоргиев Тодорче-за експедиција Мон Блан-Франција.
8. Исплатени 20.000 ден. на Маџовска Роза за санирање на рушена кровна
конструкција.
9. Исплатени 30.000 ден. на Кајакарски државни и европски натпревари за
Љубомир Спасиќ.
10. Еднократен надомест во износ од 30.000 ден. за европски првенства во кајак на
Игор Стефановски и Енис Неби.
11.Исплатени 10.000 ден. за еднократен надомест за св. Првенство во Словенија.
12. Исплатени вкупно 24.000ден.на лицата: Димов Мето, Ризински Ѓорѓи, Алексов
Стојанче и Глигоровски Виктор. за покажано херојство и спречување разбојништво.
Вкупно од Програмата А0- Совет на Општина од контото 413110-Тековни резерви
(разновидни трошоци) се потрошени вкупно 692.000,00 денари.

Програма Д0-градоначалник
Исплата за смрт на член на потесно семејство

Реден
број

Име и презиме

Смрт на член на потесно
семејство

1.

Марина Ацкова

15.000,00

2.

Лидија Атанасовска

15.000,00

3.

Славица Давчевска

15.000,00

4.

Викторија Наќинова

15.000,00

5.

Соња Стумбова

15.000,00

6.

Весна Стоилкова

15.000,00

7.

Зоран Стојанов

15.000,00

8.

Павлина Цветковска

15.000,00
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9.

Лазар Стојанов

15.000,00

10.

Марика Ѓурчиновска

15.000,00

11.

Трајче Тоцинов

15.000,00

12.

Сута Николова

15.000,00

13.

Василка Палитова

15.000,00

14.

Македонка Петрова

15.000,00

15.

Љупчо Петров

15.000,00

16.

Ристе Трајковски

15.000,00

ВКУПНО

240.000,00
21

Исплата за смрт на вработен

Реден
број

Име и презиме

Смрт на вработен

1.

Лидија Атанасовска

30.000,00

2.

Дајан Ѓурова

30.000,00

3.

Звонко Чаушев

30.000,00

ВКУПНО

90.000,00

Од тековни резерви програма До- Градоначалник од контото 413110-Тековни
резерви(разновидни расходи) - за смрт на член на потесно семејство се исплатени
средства во износ од 240.000,00 денари и за смрт на вработени во буџетските
установи се исплатени 90.000,00 денари или вкупно се исплатени 330.000,00
денари.
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Прилог: Билансни шеми
‐
‐
‐
‐

Буџет на Општина Велес
Орган на Општина Велес
Сметка на наменска дотација (блок)
Сметка на наменска дотација - пожарникари

