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Бр. 277
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за донесување на
Детален урбанистички план
од урбан блок 32, урбана единица 4,
Општина Велес
Се објавува Одлуката за донесување на
Детален урбанистички план од урбан блок 32,
урбана единица 4, Општина Велес, што Советот
на Општина Велес ја донесе на седницата
одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/1 
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 39, став 1, од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15,
193/15, 31/16,163/16, 64/18 и 168/18 ) член 22,
став 1, точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и
член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10. 2020 година донесе

ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички
план од урбан блок 32, урбана единица 4,
Општина Велес
Член 1
Со оваа Одлука се врши донесување на
Детален урбанистички план од урбан блок 32,
урбана единица 4, Општина Велес.
Документацијата за донесување на
деталниот урбанистички план е изработена во
согласност со Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ број
199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и
168/18), Правилник за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање и Правилник за
поблиската содржина, размер и начин на
графичка обработка на урбанистичките планови
(„Сл. весник на РМ“ бр. 111/15, 142/15, 217/15,
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16,33/17 и
86/18).
Член 2
Планскиот опфат за кој се изработува
Детален урбанистички план од урбан блок 32,
урбана единица 4, Општина Велес, со основна
класа на намена на површини
А1 - домување во станбени куќи
А2 - домување во станбени згради
Б1 - мали комерцијални единици
(компатибилна класа на намена)
Е2 - комунална супраструктураГраницата на планскиот опфат е дефинирана
помеѓу:
На запад - ул. Димитар Влахов,
на северо-исток –ул. Вера Циривири,
на југ –улиците Бошко Златанов и (Иво Лола
Рибар-поранешна) Кресненско востание.
Вкупната површина опфатена во рамките на
опишаните граници изнесува 1.47ха.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е:
·
Текстуален дел и графички дел со
параметри за спроведување на Предлог
Детален урбанистички план од урбан блок
32, урбана единица 4, Општина Велес,
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·
Согласност од Министерството за
транспорт и врски-Скопје бр.24-5773/2 од
04.09 2020 год.
·
Извештај од Јавната презентација и
Јавната анкета со прифатени и неприфатени
забелешки на Предлог Детален
урбанистички план од урбан блок 32, урбана
единица 4, Општина Велес.

Бр.14 стр. 939

Се објавува Одлук ата за измена на
р а с п о р ед от н а с р ед с т в ат а н а Бу џ ет от н а
Општина Велес за 2020година, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/2 
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Член 4
За предлог Детален урбанистички план
од урбан блок 32, урбана единица 4, Општина
Велес, преку системот е - урбанизам добиена е
согласност од Министерството за транспорт и
врски - Скопје бр.24-5773/2 од 04.09 2020 год.
Член 5
Предлог Детален урбанистички план од
урбан блок 32, урбана единица 4, Општина Велес,
го спроведува Секторот за урбанизам, заштита на
ж и вот н ата с р ед и н а , к о м у н а л н и д е ј н о с т и ,
евроинтеграции и локален економски развој.
Член 6
Оваа Одлук а влегува во сила со
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.

Број 25-4006/3
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 278
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за измена на
распоредот на средствата
на Буџетот на Општина Велес за 2020 година
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Бр.14 стр. 940
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Бр. 279
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за доделување на
гробни места на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес
Се објавува Одлуката за доделување на
г р о б н и м е с т а н а Ј а в н ат а у с т а н о в а М е ѓ у општински центар за социјална работа Велес,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/3 
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за
гробишта и погребални услуги („Службен весник
на РМ“ бр. 86/08, 156/10, 53/11 и 163/13), член 36
став 1 точк а 15 од Зак онот за л ок алната
самоуправа („Сл весник на РМ“ бр 5/02) согласно
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 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година донесе:
ОДЛУКА
за доделување на гробно место на Јавната
установа Меѓуопштински центар за
социјална работа Велес
Член 1
Со оваа Одлука се врши доделување на
користење две гробни места без надоместок за
потребите на Јавната установа Меѓуопштински
центар за с оцијална работа Велес, за
погребување лица со посебен статус (социјална
положба).

Бр.14 стр. 941

Член 2

Гробните места кои се доделуваат се на
локација на новите гробишта во Раштани и се
утврдени како парцела 6 гробно место 6-11/9 и
парцела 6 гробно место 6-11/10.
Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Слу ж бен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-4006/5
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 280
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 и
06/19),
Градоначалникот
на Општина Велес


донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за остапување на
основни средства –прочистувачи
на ОЈУ за деца Детска градинка „Димче
Мирчев“ Велес
Се објавува Одлуката за остапување на
основни средства –прочистувачи на ОЈУ за деца
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/4 
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/02), и член 45, став 1 од Стат утот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година, донесе

Бр.14 стр. 942

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/6
22.10.2020 год.
Велес

ОДЛУКА
за отстапување на основни средства
–прочистувачи
на ОЈУ за деца Детска градинка „Димче
Мирчев“ Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 281

Член 1
Со оваа Одлук а се отстапуваат и се
даваат на трајно користење на ОЈУ за деца
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес основни
средства - 15 (петнаесет) прочистувачи тип
Zero/Winix и 24 (дваесетичетири) прочистувачи
тип Blue Air –Blue Pure 221 според распределба
која е составен дел на оваа одлука.
Член 2

Основните средства – прочистувачи од
став 1 од оваа одлука се даваат без надомест на
трајно користење на ОЈУ за деца Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес.
Член 3

Градоначалникот на Општина Велес со
потврда ќе извеши предавање на основните
средства прочистувачи на директорот на ОЈУ за
деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, со
која се утврдуваат обврските на установата:
· да изврши распределување на
прочистувачите соодветно на нивната
јачина според големината по
занималните;
· уредно да ги користи основните средства
според упатството на уредот;
· да се изврши финансиско задолжување
во книговодствената евиденција на
установата;
· да го почитува гарантниот период на
средството и секое понатамошно
оштетување на основното средство кое е
настанато по било кој основ, установата е
должна сама да да го доведе во
исправна состојба (по утврдена проценка
на штетата на основното средство).

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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за давање согласност
на Одлука за откажување од право на
сопственост на недвижен имот
на КП 5264 за КО Велес на ЈКП Дервен
Се објавува Одлук ата за давање
согласност на Одлука за откажување од право на
сопственост на недвижен имотна КП 5264 за КО
Велес на ЈКП Дервен, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
22.10.2020 година.
Број 08-4007/5 
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 а
во согласност со член 64, став 3 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ"
б р . 0 5 / 0 2 ) , ч л е н 4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес” бр 12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/18 и 06/19),
а согласно Одлуката за откажување од право на
сопственост, донесена од УО на ЈКП Дервен, а по
предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлука за
откажување од право на сопственост
на недвижен имот на КП 5264 за КО Велес на
ЈКП Дервен
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес дава с огласност на Одлук ата за
отк аж ување од право на с опственост на
недвижен имот на КП 5264 за КО Велес, заведен
во Имотен лист бр. 28151 на ЈКП Дервен.
Од страна на Управниот одбор на ЈКП
Дервен на ден 19.10.2020год. донесена е горе
неведената одлука со сопственикот се откажува
од правото на сопственост на недвижниот имот и
тоа:
-КП 5264, дел 0, адреса. „Н.
Бутникошарева“, број на зграда 1, намена зграда
во комунална дејност, влез 1, к ат ПР, стан/,
површина 35 м2, и
-КП 5264, дел 0, адреса. „Н.
Бутникошарева“, број на зграда 2, намена зграда
во комунална дејност, влез 1, к ат ПР, стан/,
површина 36 м2 и тоа во корис на Општина Велес,
со цел изградба на покриен Градски пазар.
Член 2
По донесувањето на оваа Одлука, се
задолжува Градоначалникот на Општина Велес,
да предложи до ЈКП Дервен договор за поклон на
недвижен имот, согласно одлуката опишана во
член 1 на оваа одлука.

Член 3
Понатамошната постапка по оваа Одлука
ќе продолжи пред нотар, со подготовка на акт кој
ќе биде доставен за данок на промет, а потоа и
запис на правото на сопственост во книгата на
недвижности при Агенцијата за катастар на
недвижности.

Бр.14 стр. 943

Член 4
По добивањето на имотен лист со право
на сопственост на објектите од КП бр. 5264, КО
Велес на Општина Велес, веднаш ќе се пристапи
кон обезбедување на документација за
одобрение за градење.
По завршувањето на градбата и
реализацијата на проектот покриен Градски
пазар, до СОВ ќе се предложи одлука со која
недвижниот имот кој се дава со поклон во иста
големина ќе биде вратен на ЈКП Дервен, за
извршување на својата дејност.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“. 

Број 25-4006/7
22.10.2020 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.14 стр. 944

Бр. 282
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за одржување на локални патишта
на подрачјето на општина Велес
во зимски услови за 2020/2021година

Се објавува Заклучокот за донесување на
Програмата за одржување на локални патишта
на подрачјето на општина Велес во зимски
услови за 2020/2021година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/6 
26.10.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за одржување на
локални патишта и улици
на подрачјето на Општина Велес во зимски
услови за 2020/2021 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за одржување на локални патишта и
улици на подрачјето на Општина Велес во
зимски услови за 2020/2021 година

2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/8
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Врз основа на член 34 од Законот за
јавните патишта („Слу ж бен весник на РМ”
бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и
163/16), член 12 од Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата („Службен весник на
РМ” бр.54/07, 84/07, 86/08, 98/08, 106/08, 64/09,
142/15, 169/15, 226/15, 55/16, 18/18 и 83/18),
член 2 од Законот за јавна чистота („Службен
весник на РМ” бр. 111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11,
53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член 9
од Законот за заштита и спасување („Сл.весник
на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15 и 106/16) и член 5 од Законот за
у пр а ву ва ње с о кр изи ( „ С л. ве с н ик н а РМ “
бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), а по
предлог на Градоначалникот


Советот
на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 донесе

ПРОГРАМА
за одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на Општина Велес во зимски
услови за 2020/2021 година
1. Вовед
Со оваа програма се предвидува обемот,
динамик ата и начинот на одрж увањето на
општинските патишта и улици, улици како дел од
др ж а в н ите пат иш та к о и т р а н зит ир а ат н из
населени места, како и работите за одржување
на комуналните објекти, тротоарите (и
вел о с и п ед с к и те п ате к и ) н а п од р ач ј ето н а
Општина Велес во зимски услови во сезоната
2020/2021 година.

Временските непогоди во зимскиот
период во годината се најчеста причина за
н а ру ш у ва њ е н а н о р м а л н ото од в и ва њ е н а
с о о б р а ќ а ј о т, о с о б е н о п р и н е с о о д в е т н а
подготовка на надлежните органи.

За реализација на оваа програма
неопходно е да се обезбеди одговорен однос на
сите учесници во реализација на оваа програма,
с о ш то ќ е с е о воз м ож ат п о п р и ф атл и в и з а
с о о б р а ќ а ј от и р а ц и о н а л н о и е к о н о м и ч н о
извршување на програмата.
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2.Работи на зимско одржување на
општинските патишта и улиците се:

-Чистење снег и мраз од коловозот,
комуналните објекти, тротоарите и
велосипедските патеки;

-Посипување на коловозот со сол или
абразивни средства во осојничавите места,
мостовите, делниците со поголеми наклони на
патот, како и на други места во случај на појава на
мраз на коловозот.

-Предвидување превентивно заштитни
мерки во високата зона на градот во смисла на
поставување на ракохвати по тесните стрмни
улички и сл.
Работите на зимското одржување на
општинските патишта и улици се изведуваат на
начин кој има за цел да обезбеди постојана
проодност во зависност од утврдениот приоритет
п р о и зл езе н од к ате го р и ј ата и з н ач а ј от н а
локалниот пат или улица.
Ако поради снег, голомразица или други
причини сообраќајот на општинскиот пат или
улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот
е значително загрозена, надлежниот општински
орган ќе превземе итни мерки за отстранување на
пречките, а ако не е во состојба да ги отстрани
пречките ќе го запре целиот сообраќај или само
за одделни видови на возила, во соработка со
СВР Велес.
Во случаите кога прекинот на сообраќајот
трае подолго од два часа надлежниот орган на
Општината ќе ја извести јавноста прек у
средствата за информирање.
Во случај на прекин на сообраќајот на
јавен пат поради елементарни непогоди (снежни
лавини, одрони од поголем обем или од други
причини) надлежниот орган на општината ќе
постапи врз основа на посебен план за
отстранување на последиците од елементарни
непогоди, што го донесува советот на Општината.
3. Организациона поставеност на
зимската служба и обврски на учесниците
Преку организационата поставеност се
дефинира обемот на работите и задолженијата
на директните учесници вклучени во реализација
на оваа Програма како и начинот на нивното
делување.
Во зимското одржување за општинските
патишта и улици ќе учествуваат надлежните
општински органи со следниве обврски:

3.1 Советот на Општина Велес
· Донесува Програма за зимско
одржување;
· Донесува посебен план за отстранување
на последиците од елементарни
непогоди
3.2 Секторот за урбанизам, заштита на
животната средина, комунални дејности,

Бр.14 стр. 945

евроинтеграции и локален економски развој:
· Го организира чистењето на снегот,
мразот и голомразицата заради
обезбедување на непречено и безбедно
одвивање на сообраќајот;
· Ги вклучува градските јавни
претпријатија и дополнително
ангажирани претпријатија;
· Ги следи активностите на сите
задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од Програмата;
· Преку средствата за јавно
информирање, информира за работата
на учесниците вклучени во Програмата.
· Врши надзор во извршувањето на
програмата
3.3. Јавно претпријатие за одржување на
патишта „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – Скопје,
подружница Велес

Ја извршува програмата во целост во
делот на улиците кои се определени како дел од
државен пат, а општинските патишта и улици во
висина на доверените работи согласно скучен
договор со Општина Велес.

ЈП за одржување на патиштата
„Македонија пат“ согласно Програмата за зимско
одржување на магистралните и регионалните
патишта има обврск а да извршува зимск о
одржување на следните улици и тоа само во
делот на коловозна конструкција и сообраќајната
сигнализација што е во функција на јавниот
(регионален) пат.
Улична мрежа
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Бр.14 стр. 946

Улична мрежа
Улици -пат

должина

1.

„Димитар Влахов“

1.45 км

2.

„Кресненско Востание“ („Иво Лола Рибар“ поранешна)

0,05 км

3.

„Петре Прличко“

0,20 км

4.

„Анѓел Мишев“ (Нишка)

40,15 км

5.

Стар Мост

0,06 км

6.

„Димко Најдов“

1.00 км

7.

„Илинденска“

0.15 км

8.

„8ми Септември“ – дел („Маршал Тито“ –дел поранешна)

80.59 км

9.

„Благој Ѓорев“

2.20 км

10.

„Гоце Делчев“

100.20 км

11.

„Страшо Пинџур“

110.20 км

12.

„Алексо Демниевски Бауман“ до спој со „АСНОМ“

120.60 км

13.

„АСНОМ“ до спојот со „Андон Шурков“

130.40 км

14.

„Андон Шурков“

140.80 км

15.

Вардарска – „Р1 102“ –

3.65 км

(заобиколен пат Велес- Башино Село)
Вкупно

11.70 км
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3.4. ПРАВНИ ЛИЦА (избрани во постапка на
спроведен тендер) за зимско одржување
· Ја реализираат Програмата за
функционирање на зимската служба;
· Ск лучува Д оговор с о Репу бличкиот
Хидро – метереол ошки завод за
добивање на временски прогнози;
· О р га н и з и р а р ед о в н и д е ж у р с т в а с о
потребна опрема и алат, резервни делови
и стручен к адар за обезбедување
исправност на сопствена механизација за
дејствување во Зимската служба;
· Одговорните работници на дежурството
вршат потребни контакти со сите
одговорени субјекти и даваат потребни
информации на надлежните субјекти и
граѓани;
· Обезбедува складирање, растурање и
вградување на сол, песок, ладен асфалт
и други материјали;
· Ги припрема возилата и машините и
друга потребна механизација и ја
д о в е д у в а в о и с п р а в н а с о с т о ј ба з а
дејствување во зимски услови и врши
тековно одржување;
· Обезбедува потребни резервни делови
за поправка на механизацијата;
· Со специјални машини, опрема и
р а б от н а р а к а в р ш и п о с и п у в а њ е н а
индустриска сол за отстранување на
подмрзнатицата од коловозните
површини;
· Води целосна документација за Зимската
служба;
· Доставува месечен распоред на лица за
дежурството со податоци за работна рака
и механизацијата, најдоцна до 25ти во
тековниот месец до Општина Велес;
Правното лице - изведувачот к ој што
п р ет ход н о ќ е б и д е и зб р а н во п о с та п к а н а
спроведен тендер, согласно склучениот договор
за зимско одржување на општинските патишта и
улици ќе има обврск а да извршува зимск о
одржување на следните улици и општински
патишта:

Улична мрежа

Бр.14 стр. 947

26 октомври

2020

Службен гласник на Општина Велес_

Улица/пат

должина

1.

„Наум Н. Борче“

0.20 км

2.

„Алексо Демниевски Бауман“ со спој со
„АСНОМ“

0.50 км

(„Моша Пијаде“) до Железничка станица
3.

„Борис Трајковски“

0.70 км

(„Ленинова“ поранешна)
4.

„11ти Октомври“

0.20 км

5.

„3-та Кумановска бригада“

0.60 км

6.

„Тодор Христов Офицерчето“

0.20 км

7.

„Орце Мартинов“ до спојот со „Самоборска“

0.20 км

8.

„Самоборска“

0.25 км

9.

„Тодор Јанев“ до спојот со „Костурска“

0.40 км

10.

„Костурска“

0.87 км

11.

„Васил Ѓоргов“(цела до плоштад Којник)

0.70 км

12.

„8ми Септември“

0.21 км

13.

„Лазо Осмаков“

0.25 км

14.

„Луј Пастер“

1.00 км

15.

„др Христо Татарчев“ („Марксова“
поранешна)

0.40 км

16.

„Никола Карев“

0.30 км

17.

„Бане Андреев Ронката“

0.15 км

18.

„Живко Фирфов“ (од почеток до Филтерна
станица ЈКП Дервен)

0.93 км

Вкупно

8.06 км

Бр.14 стр. 948
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Бр.14 стр. 949

Опшински патишта

1.

.„Р1 102“- с. Башино Село

0.70 км

2.

„Р1 102“- с. Отовица- С.Сујаклари

8.10 км

С.Кумарино –Јазла
3.

„Р1 312“ - с.Горно Оризари – с. Клуковец – с.
Сливник

10.70 км

4.

„М-5“ - пат кон село Д.Караслари

0.60 км

5.

Р1 312“ – с. Мамутчево – с Иванковци

10.00 км

6.

Р1 102“ – с Црквино

3.47 км

7.

Велес – Нови Гробишта

2.00 км

8.

Оризари (пристапен пат до новата училишна
зграда)

0.30 км

9.

Пешти (пристапен пат до Пешти)

2,65 км

10.

Сопот (пристапен пат до Сопот)

0,70 км

Вкупно

3.5. Други учесници
3.5.1. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА
Во видот и обемот на вк лучувањето на
механизацијата на градежните претпријатија
одлучува и ја ангажира надлежниот општински
орган. Заради потребата од ефикасно чистење на
снегот, а имајќи ја во предвид ангажираноста на
„Македонија пат“ во чистењето на патиштата од
п о в и с о к а к ате го р и ј а , м ож н а е п от р еба од

39.22 км

дополнително ангажирање на други градежни
машини, за што потребата ја утврдува
н а д л еж н и от о р га н во о п ш т и н ата . Д ру г и те
градежни машини ќе бидат ангажирани од
с оодветни претпријатија за чистење и
о с п о с о бу в а њ е н а а с ф а л т н и т е к ол о в о з н и
површини по претходно склучен договор врз
основа на Законот за јавни набавки за следните
општински патишта:

пат

должина

1.

Нови Гробишта - с Раштани – с Бузалково – с Сливник

10.00 км

2.

„Р1 102“ – Нас Дурутовец – с Чолошево

3.20 км

Вкупно

13.20 км
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3.5.2ЈКП ДЕРВЕН
Се ангажира во зимското одржување на улиците согласно со Програмата за чистење на
јавно-прометни површини и оваа Програма за следниве улици:

Улица/пат

должина

1.

„ЈХК Џинот“(до спојот со „Прохор Пчински“)

0.40 км

2.

„Прохор Пчински“

0.50 км

3.

„Архиепископ Михаил“ („Владимир Назор“)

0.90 км

4.

„Кирил и Методиј“

0.50 км

5.

„Илинденска“ само тротоарите на мост „Гемиџии“

6.

„8ми Септември“ („Маршал Тито“)

0.80 км

тротоарот од левата страна, од С’рмаале до
Вемол, Стопанска банка до Стар Мост и Стар Мост
7.

7.1. „Благој Ѓорев“

2.20 км

тротоарот од левата страна од АД Пошти до спој со
ул „Шефки Сали“
од „Љубљанска“ до влезот на касарната тротоарот
од десната страна
7.2.„Благој Ѓорев“
тротоарот од десната страна, од офицерски дом до
влезот на објект на касарна
8.

.„Алексо Демниевски Бауман“

1.10 км

тротоарот од двете страни, од почетокот на
улицата до зградата на Општина Велес
9.

„Мало мовче“

0.07 км

10.

„Пешачки надвозник на битолска пруга“

0.04 км
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3.5.2.1 ЈКП ДЕРВЕН – КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
· Покрај своите редовни активности врши
расчистување од снег на пристапите до
контејнерите за смет и околу нив;
· Ги р а с ч и с т у в а п е ш ач к и т е з о н и ,
тротоарите и пешачките пристапи до
објектите кои се од витално значење,
како и други јавни површини;
· Обврските на ЈКП ДЕРВЕН „Комунална
хигиена“ предвидени со оваа точка се
покриваат од цената на ѓубретарината,
освен потребите од индустриска сол која
ја набавува општината.
· Контрола врз работата на ЈКП Комунална
хигиена врши надлежен орган во
општината.
3.5.2.2 ЈКП ДЕРВЕН –ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
· Ја оспособува атмосферската
канализација и сливниците за прием на
п о гол е м и к ол и ч и н и вод а во з и м с к и
усл ови и с о цистерни ја отстранува
водата од „црните точки“ каде нема
атмосферска канализација(подвозници,
улици и други работи сврзани со зимската
служба);
· Контрола врз работата на ЈКП ДЕРВЕН –
Водовод и канализација врши надлежен
орган на општината.
3.5.2.3 ЈКП ДЕРВЕН – ПАРКОВИ И
ЗЕЛЕНИЛО
·
·

·

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

3.5.4

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ –
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА
КОМУНИКАЦИИ ВЕЛЕС
Ги превзема потребните мерки за
чистење на снегот од надворешните Поштенски
инсталации и уреди на телефонските
говорници.

3.5.5

СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА ПРИ
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Го контролира и регулира сообраќајот во
новонастанатата состојба на сообраќајниците и
секогаш ќе биде во непосредна врска со сите
задолжени субјекти. Во исклучителни случаи кога
е загрозена безбедноста и нормалното одвивање
на сообраќајот може да даде налог до ЈП за
одржување на патиштата „Македонија пат“ –
Подружница Велес и надлежниот општински
орган за преземање на активности за
оспособување на сообраќајниците или одделни
делови (црни точки).
3.5.6

ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА
Е должен да врши масовна едукација за
мерките и активностите за унапредување на
сообраќајната превентива и безбедноста во
патниот сообраќај.
3.5.7

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ:

Да земе активно учество во
изготвувањето на програмата, следење на
нејзино спроведување и на севкупната состојба
во зимскиот период заради благовремено
превземање на превентивни мерки за заштита и
спасување, како и конкретни активности за
соодветна дообука и подготвеност на екипите –
лицата од населените места кои што ќе вршат
чистење и посолување.

3.5.2
3.5.3
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ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ:

ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – ВЕЛЕС

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

С е в к л у ч у ва во и з в р ш у ва њ ето н а
програмата во делот на информативниот систем
за зимското одржување и тоа само со помош на
својата развиена радиостанична мрежа на
подрачјето на Општината.
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Ш
3.5.2 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ
РАБОТИ
Ги доставува извештаите и прогнозите
(дневни, тридневни, неделни и месечни) за
временските услови до ЈП за одржување на
патиштата „Македонија Пат“ и Општина Велес.
3.5.3

УРБАНИ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА
ОПШТИНАТА

Се должни да превземат одговорност во
смисла: да го известат надлежниот орган и
граѓаните за настанатата состојба, потребата и
начинот за отстранување на снежните наноси,
притоа да ги активираат граѓаните од таа МЗ за
да можат во договор с о Општина Велес да
превземат конкретни работни задолженија и
обврски во зимското одржување на патната
мрежа, заради што до одделни месни заедници
може да подигнат, складираат, чуваат и наменски
да користат одредено количество на индустриска
сол, со можност од задолжително учество со
сопствена механизација и екипи во чистењето и
посолувањето.
3.5.4

ДРУГИ УЧЕСНИЦИ

Единиците на дирекцијата за заштита и
спасување, месните и урбани заедници, ученици
и студенти и други екипи, како и сите други, во
услови на прогласена елементарна непогода
заедно дејствуваат според посебниот План за
отстранување на последиците од елементарни
непогоди донесен од страна на с оветот на
општината.
Ш Правните и физичките лица превземаат
брзи, ефикасни мерки за отстранување
на снегот и мразот на отворените
простории пред јавните објекти
(пазариштата, гробиштата, железничките
премини, бензиски пумпи, паркиралишта
и слични објекти) со што ќе се обезбеди
непречен пристап до објектите.
Ш Правните и физички лица како
сопственици, односно корисници на
деловни згради и деловни простории
(Стоковни куќи, дуќани, продавници и
слични објекти) превземаат мерки за
чистење на снегот и мразот пред своите
објекти.
Ш Гр а ѓ а н и те од н о с н о с о п с т ве н и ц и те ,
станарите и закупувачите на станбените
објекти го чистат снегот и голомразицата
од тротоарите – патеките и приодите пред
своите станбени згради.

Ш
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Исто така граѓаните го чистат снегот од
покривите и терасите при што се води
сметк а безбедноста на минувачите,
надворешните инсталации и сообраќајот.
Исчистениот снег се собира пред
з г р а д и те н а н ач и н ш то о безбед у ва
непречен сообраќај.
Извршителите на јавниот Градски и
Приградски превоз преземаат мерки за
отстранување на снегот и мразот од
автобуските постојки и нивно
оспособување за користење;

4. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА
ОДРЖУВАЊЕ
4.1 Обем на одржување

Обемот на работите се утврдува
согласно приоритетот на општинските патипта и
улици на подрачјето на Општина Велес за
н о р м а л н о и безбед н о фу н к ц и о н и р а њ е н а
сообраќајот.

Приоритетот се одредува согласно:
· Густината на населеноста на делови од
градот;
· Фрекфенцијата на луѓе и моторни
возила;
· Нормално функционирање на објектите
кои се од витално значење на
општината
· Видот и бројот на инфраструктурни
објекти;
·
Посипувањето на голомразица со сол во
услови кога нема снежни врнежи се врши по
приоритет, на критичните точки на општинските
патишта и улици, кои се препознаваат како такви
од претходното искуство.
4.2 Динамика и ниво на одржување
Одржувањето на општинските патишта и
улици на подрачјето на Општина Велес во зимски
услови се врши со ангажирање на:
· Механизација
· Специјални машини и опрема,
· Работна сила и
· Средства(сол, песок и ладен асфалт)
Во случај на зголемена потреба ќе се
ангажира и дополнителна градежна оператива.
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Извршувањето на ак тивностите за зимск о
одрж ување опфаќа четири степени на
подготвеност на кои треба да се усогласат
правните лица избрани во постапка на спроведен
тендер и тоа:
ПРВ СТЕПЕН – Првиот степен опфаќа
подготвеност на персоналот и опремата во
прифатлив број, со цел тимовите за зимско
одржување бидат спремни за интервенција во
секое време.
ВТО Р СТ Е П Е Н – о п ф а ќ а п од гот в е н о с т з а
интервенција на тимови за зимско одржување со
чистење, посипување со сол и сите останати
активности за зимско одржување кога
температурата осцилира околу 0 степени со
можност од врнежи од снег и појава на мраз.
ТРЕТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за постојна
интервенција, во случај кога има подолго време
на паѓање на снег.
ЧЕТВРТ СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за
интервенција во вонредни сит уации, к аде
вкупниот број на тимовите за интервенција не
може да ги покрие сите потреби и треба да се
повика додатна екипа за работа.
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7. Завршни одредби
Програмата ќе биде доставена до сите
учесници, наведени во оваа програма.
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/8
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 283
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

5.Надзор

Н а д зо р н а д с п р о в ед у в а њ е н а о в а а
програма, врши надлежниот орган во Општина
Велес.
Надзор над количината и квалитетот на
извршените работи и одобрени количини за
извршени работи врши надзорен орган,
предходно избран во тендерска постапка.
6. Инспекциски надзор

Инспекциски надзор согласно
законските одредби и овластувања вршат:
6.1 Овластен комунален инспектор
·
Врши инспекциски надзор на
чистењето на јавно прометните
површини во зимскиот период
согласно Законот за јавна чистота
6.2 Овластен инспектор за патишта
·
Врши инспекциски надзор
согласно Законот за јавните патишта
на општинските патишта и улици
6.3 Државен инспектор за патишта
·
Врши инспекциски надзор
согласно Законот за јавните патишта

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Правилник за начинот и постапката за
реализирање на манифестацијата
„Меѓународната Скулпторска колонија“

Се објавува Заклучокот за донесување
на Правилникот за начинот и постапката за
реализирање на манифестацијата
„Меѓународната Скулпторска колонија“, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/7 
26.10.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Правилникот за начинот и
постапката за реализирање на
манифестацијата
„Меѓународната Скулпторска колонија“
1.Советот на Општина Велес го донесе
П р а в и л н и к от з а н ач и н от и п о с т а п к ат а з а
реализирање на манифестацијата
„Меѓународната Скулпторска колонија“.
2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/9
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од
Законот за лок ална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45 став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година, донесe
ПРАВИЛНИК
за начинот и постапката за реализирање на
манифестацијата „Меѓународна
скулпторска колонија"
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот и
постапката за реализирање на манифестацијата
„Меѓународна скулпторска колонија".
Под поимот реализирање се подразбира:
организација, координација и спроведување на
активностиге за одржување на Манифестацијата.
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Член 2
Манифестацијата „Меѓународна
скулпторска колонија" се одржува секоја година
во текот на месеците септември – октомври во
тековната година и трае најмногу 20 дена.
Член 3
Градоначалникот со решение именува
координатор на „Меѓународна скулпторск а
колонија" со следните обврски:
-ак тивно учество во подготовките за
реализација на Меѓународната скулпторска
колонија;
-асистенција и давање стручни совети на
општинската администрација околу набавка,
избор на работни материјали и одредување
локација за реализација на Колонијата;
-континуирана координација на
уметниците-учесниците на Колонијата за целото
в р е м ет р а е њ е н а К ол о н и ј ат а , од н о с н о од
периодот на пристигнување па се до нивното
заминување;
-асистенција на уметниците-учесниците
на Колонијата околу произлезени потреби во
координација со општинската администрација;
-асистенција околу соодветен транспорт и
згрижување на изработените дела Колонијата, а
воедно и давање предлози за избор на локации
за поставување на делата на јавни површини;
-други активности кои ќе произлезат како
потреба за непречена реализација на
манифестацијата.
Покрај горе неведеното, Координаторот
ќе се залага и за:
- развивање на меѓународните контакти
од областа на скулпторството;
- афирмирање на македонските
скулпторски творечки вредности и
- афирмирање на достигнувањата на
македонското скулпторство
- а ф и р м и р а њ е н а с к ул п то р с к и те и
културните вредности на народите од светот.
За реализирање на манифестацијата
координаторот се овластува да соработува со:
- с к у л п т о р и о д Ре п у бл и к а С е в е р н а
Македонија и странство;
- манифестации од областа на
с к ул п т о р с т в от о од Ре п у бл и к а С е в е р н а
Македонија и странство;
- здруженија и асоцијации од областа на
културата од Република Северна Македонија и
странство;
-државни органи и институции во
Република Северна Македонија и
- други установи од интерес за успешна
реализација на манифестацијата.
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Член 4
На Меѓународната скулпторска колонија
право на учество имаат скулптори од Република
Северна Македонија и странство.
Член 5
Општина Велес во соработк а со
координаторот е должна да обезбеди материјали
и алати за работа, простор на кој учесниците ќе ги
изработуваат скулптурите, престој на
учесниците за времетраење на Манифестацијата
и трошоци за превоз.
Трошоците за изработка на скулптурите
(материјали, алати), сместување и превоз на
учесниците, поставување на скулптурите и друго,
се обезбедуваат од Буџетот на Општина Велес,
донации, фондови и Министерството за култура.
Во случај на неможност за одржување на
манифестацијата на локација која се наоѓа на
територија на Општина Велес, учесниците можат
да ги изработуваат делата на место кое што сами
ќе го обезбедат и имаат можност материјалот од
кој ќе се изработува скулптурата самостојно да го
обезбедат до највисок износ од 150 евра во
денарска противвредност.
Трошоците за самостојно обезбедениот
материјал Општината ќе ги исплати на учесникот
на манифестацијата по приложување на докази
за набавен материјал.
Член 6
Координаторот и учесниците на
манифестацијата за својата работа добиваат
надоместок и тоа:
-координаторот - 25.000,00 денари
-учесниците 12.000,00 денари.
Доколку создавањето на делата не се
одвива во простор кои го одредува организаторот,
во тој случај учесниците за својата работа
добиваат надоместок и тоа:
-координаторот 40.000,00 денари
-учесниците 30.000,00 денари.
Член 7
Скулпторот учесник на манифестацијата
трајно се откажува од своето право да располага
со отстапеното уметничко дело, кое останува во
сопственост на Општина Велес, преку склучен
посебен договор помеѓу двете договорни страни;
Општина Велес го прифаќа отстапеното
у м ет н и ч к о д ел о и и с т о т о ќ е г о в о в е д е в о
книговодствената евиденција како сопственост
на Општина Велес.
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Општина Велес го задржува правото да
располага со уметничкото дело к ако траен
сопственик и корисник и се обврзува да води
е в и д е н ц и ј а з а д в и ж е њ ето н а отс та п е н ото
уметничко дело и на барање на уметникот да го
информира за неговата последна локација.
Член 8
Во текот на организирањето и
реализирањето на манифестацијата
координаторот соработува со Одделението за
јавни дејности и со здруженија на граѓани и
фондации и за преземените ак тивности го
известува Градоначалникот на Општина Велес.
Член 9
Овој Правилник влегува во сила со денот
н а о б ј а ву в а њ ет о в о „ С л у ж б е н гл а с н и к н а
Општина Велес“.
Број 25-4006/9
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 284
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за именување
членови на Комисијата за
доделување Актерска награда за животно
дело „Петре Прличко“ за 2020 година
Се објавува Решението за именување
членови на Комисијата за доделување Актерска
награда за животно дело „Петре Прличко“ за 2020
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/8 
26.10.2020 година
Велес






Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.



26 октомври

2020

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 36, став 1, точка15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) член 45 став 1 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19)
и член 7 од Одлуката за востановување на
Ак терск а награда за животно дел о „Петре
Прличко“ („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.3/06
и 11/15),
Советот на Општина Велес на Седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување членови на Комисијата
за доделување
Актерска награда за животно дело
„Петре Прличко“ за 2020 година

1.За членови на Комисијата за избор на
добитник на Актерска награда за животно дело
„Петре Прличко“ за 2020 година се именуваат:
·
·
·

Драган Миладиновски,
претставник на Општина Велес,
д-р Сашо Димоски и
д-р Деан Дамјановски,
претставници на НУЦК Театар
„ЈХК – Џинот“ Велес.

2. Мандатот на членовите на Комисијата
трае до доделувањето на наградата.
3 . О в а Ре ш е н и е вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/10
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.14 стр. 956

Бр. 285
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за измена на
распределба на финансиски средства за
поддршка на квалитетен спорт
во Општина Велес за 2020год.

Се објавува Решението за измена на
р а с п р ед ел ба н а ф и н а н с и с к и с р ед с т в а з а
поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес
за 2020год, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 22.10.2020
година.
Број 08-4007/9 
26.10.2020 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“
бр. 12/06,3/09, 18/10 и 15/14, 15/18, 6/19,20/19 и
5/20), а согласно Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на спортот во 2020
година („Сл гласник на Општина Велес“ бр.20/19
и 5/20), а, по предлог на Сојуз на споротови,
Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за измена на распределба на финансиски
средства за поддршка на квалитетен спорт
во Општина Велес за 2020 година
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1.Со ова решение се врши измена во
трансферот на финансиските средства, на
спортски клубови кои согласно распределбата
и з в р ш е н а п о Ре ш е н и е б р . 2 5 - 2 3 0 0 / 1 4 о д
23.06.2020година, користеле училишни спортски
сали за тренинзи.
2.Распределените финансиски средства
на сметките на општинските училишта кои имаат
спортски сали, ќе се трансферираат во ЈПССО
„Парк-Спорт“ за следните спортски клубови:

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




Број 25-4006/11
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Сениорски екипи
Кошаркарски клуб „Борец баскет“106.000,00 трансфер наместо во ССОУ
„ К ол е Н ед ел к о в с к и “ , т р а н с ф е р з а
користење на сала за трнинзи во ЈПССО
„Парк-Спорт;
- 40.000,00 трансфер наместо во ООУ
„ В а с и л Гл а в и н о в “ , т р а н с ф е р з а
к о р и с те њ е н а с а л а з а т р н и н з и во
ЈПССО „Парк-Спорт;
· Градски одбојкарски клуб „Борец' –
93.000,00 трансфер наместо во ООУ
„Блаже Конески“,трансфер за користење
на сала за трнинзи во ЈПССО „ПаркСпорт;
- 25.000,00 трансфер наместо во ООУ
„ В а с и л Гл а в и н о в “ , т р а н с ф е р з а
к о р и с те њ е н а с а л а з а т р н и н з и во
ЈПССО „Парк-Спорт;
·

Младински и кадетски екипи
·

·

Женски одбојкарски клуб „Борец“ –
30.000,00 трансфер наместо во ООУ
„Блаже Конески“,трансфер за користење
на сала за трнинзи во ЈПССО „ПаркСпорт;
Градски одбојкарски клуб „Борец“ –
10.000,00 трансфер наместо во ООУ
„Блаже Конески“,трансфер за користење
на сала за трнинзи во ЈПССО „ПаркСпорт;

3 . С о с т а в е н д ел н а о в а р е ш е н и е е
табелерниот приказ на измена на распоредот на
средствата.

Бр.14 стр. 957

Бр. 286
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за одобрување
средства од Буџетот на Општина
Велес(средства за ЈПССО „Парк -Спорт“
Велес)
Се објавува Решението за одобрување
с р ед с т ва од Бу џ етот н а О п ш т и н а В ел е с
(средства за ЈПССО „Парк -Спорт“ Велес), што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/10
26.10.2020 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), согласно член 20 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2020 година („Сл. гласник на Општина Велес“
б р . 2 5 / 1 9 ) и ч л е н 4 5 с та в 1 од С тат у тот н а
Општина Велес („Сл. гласник на Општината
Велес” бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
а по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
за одобрување средства од
Буџетот на Општина Велес
(средства за ЈПССО „Парк -Спорт“ Велес)
1 .На ЈПССО „Парк -Спорт“ Велес, се
одобруваа 650.000 денари, за помош за активно
работење во состојба на COVID-19 и
обезбедување на средства за исплата на тековни
обврски, плата, долг спрема ЕВН и др. судски
порамнувања на јавното претпријатие.
2.Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2020
година, Програма А - Совет на Општина Велес,
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес,
категорија 46, ставка 464, потставка 464990 –
други трансфери.
3.Се задолж ува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.
4.Ова Решение влегува во наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес".
Број 25-4006/12
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 287
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за одобрување на
средствата од Буџетот на Општина
Велес(средства за лекување)
Се објавува Решението за одобрување на
с р ед с т вата од Бу џ етот н а О п ш т и н а В ел е с
(средства за лекување), што Советот на Општина

Бр.14 стр. 958

Велес го донесе на седницата одржана
на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/11
26.10.2020 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), согласно член 20 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2020 година („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.25/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на средства од
Буџетот на Општина Велес

1 . Н а То н и Ш о п о в о д В ел е с м у с е
одобрува еднократен надоместок во висина од
30.000денари, за помош за лекување во
странство.
2.Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2020
година, Програма А - Совет на Општина Велес,
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес,
категорија 41, ставка 413, потставка 413110 тековни рeзерви.
3.Се задолж ува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.
4 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-4006/13
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 288
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за не усвојување на
Извештај за работата на ЈКП „Дервен“ Велес
за периодот 01 до 06 месец 2020година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Извештајот за работата на ЈКП „Дервен“ Велес
за периодот 01 до 06 месец 2020година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 22.10.2020 година.
Број 08-4007/12
26.10.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за НЕ усвојување Извештај за работата на
ЈКП „Дервен“ Велес
за периодот 01 до 06 месец 2020година
1.Советот на Општина Велес НЕ го усвои
Извештајот за работата на ЈКП „Дервен“ Велес за
периодот 01 до 06 месец 2020година.
2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/14
22.10.2020 год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.14 стр. 959

Бр. 289
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување на
Извештај за работата на ОЈУ за деца Детска
градинка „Димче Мирчев“
Велес за 2019/2020година

Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештај за работата на ОЈУ за деца Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес за
2019/2020година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
22.10.2020 година.



Број 08-4007/13
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за работата на
ОЈУ за деца Детска градинка „Димче
Мирчев“ Велес за 2019/2020година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за работата на ОЈУ за деца Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес за
2019/2020година.
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2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/15
22.10.2020 год.
Велес

Бр.14 стр. 960

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работа на ОЈУ за деца
Детск а градинк а „Димче Мирчев“ Велес за
2020/2021година.
2.Оваа Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Сл.гласник на Општина Велес“.

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Број 25-4006/16
22.10.2020 год.
Велес

Бр. 290
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за усвојување на
Годишна програма за работа на ОЈУ за деца
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес
за 2020/2021година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Годишната програма за работа на ОЈУ за деца
Детск а градинк а „Димче Мирчев“ Велес за
2020/2021година, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 22.10.2020
година.
Број 08-4007/14
26.10.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна програма за
работа на ОЈУ за деца Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес за 2020/2021година

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 291
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за разрешување и
именување на член на Управниот одбор на
ОЈУ за деца Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес
Се објавува Решението за разрешување
и именување на член на Управниот одбор на
ОЈУ за деца Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на
одржана на 22.10.2020 година.
 седницата

Број 08-4007/15
26.10.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 114, став 6 од Законот
за заштита на децата („Слу ж бен весник на
Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19 и
275/19), член 36, точка 5 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, 3/09,
18/10,15/14.15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување на членови во
Управниот одбор на ОЈУ за деца –Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес

1 . Ч л е н о т, М о н и к а Д е р в и ш о в а
претставник од Совет на родители на ОЈУ за деца
–Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, се
разрешува од член на УО на ОЈУ за деца –Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес.
2. За претставник од Совет на родители
на ОЈУ за деца –Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес во УО на ОЈУ за деца –Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес, се именува:
· Влатко Димов
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4006/17
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.14 стр. 961

Бр. 292
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Статутарната одлука за
изменување на Статутот на ОУД „Лазар
Лазаревски“ Велес
Се објавува Решението решение за
давање согласност на Статутарната одлука за
и з м е н у в а њ е н а С т а т у т о т н а О УД „ Л а з а р
Лазаревски“ Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
22.10.2020 година.
Број 08-4007/16
26.10.2020 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), a согласно член 60, став 1, алинеа 1
од Законот за ученички стандард („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 52/05,
117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16,
64/18 и 20/19) и член 45 став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 22.10.2020 година, донесе



РЕШЕНИЕ
за давање согласност на
Измените на Статутот
на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес
1.Со ова Решение се дава согласност на
Измените на Статутот на ОУД „Лазар Лазаревски“
Велес, донесени с о Стат утарна одлук а на
Управниот одбор на ОУД „Лазар Лазаревски“
Велес со бр. 02-227/1 од 15.09.2020година, на
седницата одржана на 15.09.2020 година.
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2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Бр.14 стр. 962

1.Од член на Комисија за изготвување на
Програма на СОВ се разрешува:
- Душко Петров

Број 25-4006/18
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

2.За член на Комисијата за изготвување
на Програма на СОВ се именува:



-Стево Крстевски
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Бр. 293
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Број 25-4006/19
22.10.2020 год.
Велес

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за разрешување и
именување член на Комисија за изготвување
на Програма на СОВ

Бр. 294

Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за изготвување на
Програма на СОВ, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
22.10.2020 година.
Број 08-4007/17
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член на
Комисија за изготвување на Програма на
СОВ



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.



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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за разрешување и
именување член на Комисија за Статут и
прописи



Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за Статут и
прописи, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 22.10.2020
година.
Број 08-4007/18
26.10.2020 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член
(претседател) на
Комисија за Статут и прописи
1 . Од ч л е н н а К о м и с и ј а з а С т ат у т и
прописи (претседател) се разрешува:
- Ќирил Гајдов
2.За член на Комисијата за Статут и
прописи (претседател) се именува:
-Зоран Ѓуровски
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Бр.14 стр. 963

правата на децата, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
22.10.2020 година.
Број 08-4007/19
26.10.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 22.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член на
Комисија за заштита на правата на децата
1.Од член на Комисија за заштита на
правата на децата се разрешува:
- Ќирил Гајдов

Број 25-4006/20
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр. 295
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 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за разрешување и
именување член на Комисија за заштита на
правата на децата

Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за заштита на

2.За член на Комисијата за заштита на
правата на децата се именува:



-Марко Илиев
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-4006/21
22.10.2020 год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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З А К Л У Ч О К за објавување Решение за давање согласност
на Статутарната одлука за изменување на Статутот на ОУД
„Лазар Лазаревски“ Велес

961

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Измените на Статутот
на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес

293

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за разрешување и
именување член на Комисија за изготвување на Програма на
СОВ

962

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување член на Комисија
за изготвување на Програма на СОВ

294

З А К Л У Ч О К за објавување Решение за разрешување и
именување член на Комисија за Статут и прописи
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и
именување член
(претседател) на Комисија за Статут и прописи

295

З А К Л У Ч О Кза објавување Решение за разрешување и
именување член на Комисија за заштита на правата на децата
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување член на Комисија
за заштита на правата на децата

963

Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,
Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
Smetka na buxetski korisnik: 711014100963010
Prihodna {ifra i programa 725939 - 00

