СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 3 година LVII

Излегува по потреба

09 јули 2021 година

www.veles.gov.mk

opve@veles.gov.mk

Бр. 156
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на локалниот економски
развој за 2021 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој за
2021 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 08.07.2021
година.
Број 08-2762/1
09.07.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина
Велес“12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и
08/21),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.07.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на локалниот економски
развој во 2021 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на
локалниот економски развој во 2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2758/3
08.07.2021 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Врз основа на член 22, став 1 точка 3 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, 18/10,15/14,15/18,06/19 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.07.2021 година ја донесе следната
Програма
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на локалниот
економски развој
за 2021 година
1.Во Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на локалниот
економски развој за 2021 година („Сл. гласник на
Општина Велес“ бр. 17/20, 20/20 и 2/21) се вршат
следните изменувања и дополнувања:
Во точка 6 –БУЏЕТ, во реден број 1,
„Учество во проекти финансирани од домашни и
меѓународни фондови“ , во колоната „средства
од Општина Велес“ износот „500.000,00“ се
заменува со износот од „7.500.000,00“ и во
колона „Севкупно“ износот „500.000,00“ се
заменува со износот од „7.500.000,00“.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
О п ш т и н а В ел е с ( „ С л . гл а с н и к н а О п ш т и н а
Велес“12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и
08/21),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.07.2021 година, донесе

Во точк а 7. „Проект за развој на
велосипедизмот -Pump Track“, во колоната
„средства од Општина Велес“ износ от
„2.500.000,00“ се заменува с о износ от од
„4.000.000,00“ и во колона „Севкупно“ износот
„ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 “ с е з а м е н у ва с о и з н о с от од
„4.000.000,00“.

Во делот Вкупно, во колоната „средства
од Општина Велес“ износот „10.463.703,00“ се
заменува со износот од „18.963.703,00“ и во
колона „Севкупно“ износот „10.463.703,00“ се
заменува со износот од „18.963.703,00“.

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа
на јавната чистота и јавното зеленило во
2021 година

Член 2

Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во „Сл.
гласник на Општина Велес“



Број 25-2758/3
08.07.2021 година
Велес







1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
 Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на јавната чистота и јавното зеленило
во 2021 година.




Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Бр. 157
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на јавната чистота и
јавното зеленило во 2021 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на јавната чистота и јавното зеленило
во 2021 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 08.07.2021
година.
Број 08-2762/2
09.07.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.10 стр. 543


2 . О во ј  З а к л уч о к вл е г у ва  во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2758/4
08.07.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 05/02), и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес
бр. 12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/18,06/19 и 08/21),
а по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.07.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на јавната чистота и
јавното зеленило во 2021 година
1. Во Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на јавната чистота и
јавното зеленило во 2021 година („Сл.гласник на
Општина Велес“ бр. 17/20) се врши изменување и
дополнување и тоа:
Во Глава I. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА,
во табеларниот преглед:
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Бр.10 стр. 544

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
О п ш т и н а В ел е с ( „ С л . гл а с н и к н а О п ш т и н а
Велес“12/06,03/09,18/10,15/14,15/18, 06/19 и
08/21),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.07.2021 година, донесе

По колона Ј4 „Програма за одржување на
јавната чистота”, се додава нов ред со ред бр.
Ј4.1 „Обврски од минати години за извршени
работи од ЈКП Дервен“ со износ на предвидени
средства (мкд) „4.000.000“.
По колона Ј7 „Програма за одржување на
јавнoтo зеленило”, се додава нов ред со ред бр.
Ј7.1 „Обврски од минати години за извршени
работи од ЈКП Дервен“ со износ на предвидени
средства (мкд) „4.000.000“.
Во колона Вкупно износот „25.065.000“ се
брише и се заменува со износ „33.065.000”.

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Оперативната програма за
реконструкција и подигање на нови зелени
површини на територијата на Општина
Велес за 2021 година


2 . О в а а П р о г р а м а вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Оперативната програма за реконструкција и
подигање на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2021 година.

Број 25-2758/4
08.07.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Бр. 158
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,15/18, 06/19 и
08/21),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Оперативната програма за реконструкција и
подигање на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2021
година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Оперативната програма за реконструкција и
подигање на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 08.07.2021 година.
Број 08-2762/3
09.07.2021 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р


2 . О во ј  З а к л уч о к вл е г у ва  во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2758/5
08.07.2021 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 05/02), и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и
08/21), а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.07.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Оперативната програма за реконструкција и
подигање на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2021
година
1. Во Оперативната програма за
реконструкција и подигање на нови зелени
површини на територијата на Општина Велес за
2021г. („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 2/21)
се врши изменување и дополнување и тоа:
- В о Гл а ва I I I . П Р Е Д М Е Т Н А
ПРОГРАМАТА, во подточка III 3. Подигање на
зелена површина на Езеро Младост (пешачка
патека и Еко камп) табелата се менува и гласи:



09 јули

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.10 стр. 545

Површина 2300м 2
Операции

Ед.
мерка

Ден.

Вкупно

96

час

2000

192000

300

61200

Количина

1

Земјени работи со градежна машина

2

Поставување на систем за наводнување
Набавка на систем за наводнување за
пешачка патека
Набавка на систем за наводнување патека
за еко камп

204

час

1

бр.

97904

1

бр.

90008

Уредување на зелени површини

552

час

3
4
5

Вкупно

Понатаму, по подточката III 4. се додава
нова подточка III 5. која гласи:
“Подигање на зелена површина во
Градски парк во близина на езерце” со следната
содржина:
Со изградбата на езерцето во
Гр а д с к и о т п а р к с е с о з д а д е п о т р е б а о д
подигнување на нова зелена површина во
околината на езерцето. Површината не беше
хортикултурно уредена, составена од нерамен
терен, со неорганизирано зеленило и подземни
води кои се јавуваа на површината и го правеа
теренот мочурлив и несоодветен за Градски парк.

150

82800
523.912

Првично беше замислено тоа да биде
м а л а з ел е н а п о в р ш и н а , н о п от р е бат а од
уредување на околниот простор и создавање на
една хортикултурна целина се пок ажа к ако
неопходна заради атрактивноста на локацијата и
позитивниот прием и реакции на граѓаните кон
просторот кој беше предмет на уредување.
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Зелената површината изнесува 6.584м2
с о о п е р а ц и и з а п о с т а ву в а њ е н а с и с т е м и
останата опрема за наводнување, вршење на
земјени работи за израмнување, нивелирање на
теренот и справување со подземните води,
посадување на трева и садници за хортикултурно
уредување.

Површина 6.584м

2

Операции - хортикултурно уредување
1

Земјени работи со градежни машини

2

Уредување на парковска површина

3

Водоинсталатерски работи
Набавка на систем и опрема за
наводнување

4
5

Монтажа на водомер

Ед.
мерка

Ден.

Вкупно

228

час

2000

456.000

1646

час

150

246.900

64

час

300

19.200

1

бр.

/

283.453

1

бр.

/

9.849

Количина

Вкупно

1.015.402

Забелешка: Набавката на садници не е дел од
оваа програма, туку од Програмата за заштита
на животната средина од ставката – Набавка на
материјал за хортикултурно уредување.
Понатаму, по подточката III 5. се додава
нова подточка III 6. која гласи:
“Поставување на систем за
наводнување за нова зелена површина во детско
игралиште на Езеро Младост” со следната
содржина:

Согласно основниот проект, а кој е во
фаза на изведба не е предвидено поставување
на систем за наводнување, а е предвидено
хортикултурно уредување. Бидејќи овој дел од
п р о е к т от е и с п у ш т е н , а е м н о г у в а ж е н з а
одржување на зелената површина која ќе биде
уредена со високо и ниско зеленило, кое е
предвидено со проектот, со средства од оваа
програма се планира да се постави систем за
наводнување.

П р о е к т о т з а И з г р а д б а н а д ет с к о
игралиште на езерото Младост е одобрен на
Општина Велес со финансиска поддршка од
Швајцарската агенција за развој и соработка и
Министерство за локална самоуправа. Детското
игралиште првенствено ќе биде наменето за
деца со попречености.

Површина 1.575м

1

2

Операции - хортикултурно уредување
Набавка и поставување на систем за
наводнување
Вкупно

Количина
1

Ед.
мерка
бр.

Ден.

Вкупно
121.106
121.106
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- Во Глава V. Буџет и финансирање на
оперативната програма, табелата се менува и
гласи:

ВКУПНО
ДЕНАРИ

СТАВКА
Подигање на зелена површина на ул. Благој Ѓорев (пред комплекс
ВЕЛ СИТИ)
Подигање на зелена површина на ул. Крсте Мисирков

96.840

Подигање на зелена површина на Езеро Младост (пешачка патека
и Еко камп)
Подигање на мали зелени површини/скверови (центар на населено
место Отовица, Жаба зграда и други површини, засадување на
дрвја на слободни локации)
Подигање на зелена површина во Градски парк во близина на
езерце
Поставување на систем за наводнување за нова зелена површина
во детско игралиште на Езеро Младост
Вкупно:

383.300

523.912
359.440
1.015.402
121.106
2.500.000

2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-2758/5
08.07.2021 година
Велес
 



























Претседател
на Советот на Општина Велес,

Ќирил Гајдов с.р

09 јули

2021
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