СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 17 година LV

Излегува по потреба

10 октомври 2019 година

Бр.268
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 на Заклучок за донесување
Правилник за начинот на користење на
објектите за спорт во сопственост на
Општина Велес
Се објавува Заклучокот за донесување
Правилник за начинот на користење на објектите
за спорт во сопственост на Општина Велес, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 08.10.2019 година.
Број 08-3910/1
10.10.2019 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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.10.2019 година, донесе

1.Советот на Општина Велес го донесе
Правилникот за начинот на користење на
објектите за спорт во сопственост на Општина
Велес.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3888/3
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и
член 67 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ” бр. 05/02), член 63 и член
65 од Законот за спорт („Сл. весник на РМ” бр.
29/02, 66/02, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14,138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16,
55/16, 61/16, 106/16, 190/16), Уредбата за
начинот на користење на објектите за спорт од
национално и локално значење во сопственост
на Република Македонија и единиците на
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.
27/2016), 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
6/19),
Советот на Општина Велес на ден
08.10.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
за начинот на користење на објектите за
спорт во сопственост на Општина Велес
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

ЗАКЛУЧОК
за донесување Правилник за начинот на
користење на објектите за спорт во
сопственост на Општина Велес

Член 1
Со овој Правилник се уредува начинот на
користење на објектите за спорт од локално
значење во сопственост на Општина Велес.
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Член 2
Објектите за спорт што се во
сопственост на Велес, се категоризираат врз
основа на Одлук ата за к атегоризација на
објектите за спорт од лок ално значење во
сопственост на Општина Велес, која ќе биде
донесена од Советот на Општина Велес.

Член 6
Слободните термини од објектите за
спорт од локално значење во сопственост на
Општина Велес, кои се во функција на спортот,
по доставено барање се даваат на користење за
реализација на тренинг и натпревари, како и за
рекреативни активности и други настани.

Член 3
Спортската сала „Гемиџии”, Градскиот
фудбалски стадион „Зоран Паунов – Паун”,
Помошното фудбалско игралиште, Двојниот
тениски терен и Салата за гимнастички спортови
„Партизан” се спортски објекти со кои
стопанисува ЈПССО „Парк-Спорт” Велес.
Спортските сали кои се во склоп на
основните и средните училишта може да се
доделат за користење на физички и правни лица
само ако:
- користењето на салите, во
времетраењето - терминот на
издавањето, не ги попречува
фу н к ц и ј ата , те к от и к ва л и тетот н а
воспитно-образовниот процес;
- употребата на просторот нема да влијае
врз безбедноста на учениците, како и
врз лицата што ќе го користат
училишниот простор и
- намената за која се користи просторот
не предизвикува негово оштетување.

Член 7
Јавниот повик за давање за користење
на објектите за спорт содржи:
- назив и адреса на органот кој го
распишува;
- местоположба на објектот за спорт;
- намената на објектот за спорт;
- напомена дек а објектот за спорт се
издава во видена состојба;
- рок на траење на Јавниот повик;
- начин на пријавување на Јавниот повик;
- висината на износ на терминот кој се
дава на к ористење на објек тите за
спорт;
- критериум за избор и
- време на издавање.

Член 4
Висината на надоместокот на
користење на објектите за спорт во сопственост
на Општина Велес, се утврдува с огласно
Тарифникот за висината на надоместокот за
користење на објектите за спорт во сопственост
на Општина Велес, кој ќе биде донесен од
страна на Советот на Општина Велес.
II.НАЧИН, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА
ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА
СПОРТ
Член 5
Од страна на Општина Велес во месец
Јуни и Декември во тековната година на вебстраницата се објавува Јавен повик за
користење на деловите од објектите за спорт од
локално значење во сопственост на Општина
Велес, кои се во функција на спортот.

Член 8
Правните и физичките лица кои
учествуваат на Јавниот повик кон барањето
треба да достават:
А. Правни лица
- Доказ за регистрирана дејност;
- Копија од тековна состојба на правното
лице издадена од Централен Регистар
на Република Северна Македонија;
- Тел. за контакт, адреса и е-маил адреса
и
- Жиро сметка
- Термин/и за кои постои интерес да се
користат во текот на неделата (ден и
час).
Б. За физички лица:
- доказ за идентификација (лична карта
или патна исправа);
- тел. за контакт, адреса и е-маил адреса;
- трансакциска сметка.
- Термин/и за кои постои интерес да се
користат во текот на неделата (ден и
час).
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Член 9
Потребната документација за учество на
Јавниот повик се доставува во архивата на
општината. Барањето и документацијата се
доставуваат во затворен плик со ознака „ не
отварај” и со назнака „ за Јавен повик за давање
на користење на објектите за спорт” и бројот на
повикот. Пликот не смее да содржи никаква
ознак а која би можела да го идентификува
барателот. Барањето се доставува во еден
о р и г и н а л е н п р и м е р о к , к о ј т р е ба д а б и д е
потпишан и заверен од одговорното лице на
барател от. При поднесување на барањето
задолжително се евидентира поднесувањето на
барањето со ден, час и минута.
Член 10
П р и с т и г н ат и те ба р а њ а г и от ва р а и
р а з гл ед у в а К о м и с и ј ат а б ез п р и с у с т в о н а
п р и ј а ве н и те к а н д и д ат и . Н е к о м п л ет н и те и
ненавремено доставените барања, Комисијата
нема да ги разгледува и за истото ги известува
барателите.
Член 11
По поднесените барања од страна на
барателот, Општина Велес дава термин за
к ористење на објек тите за спорт с огласно
Јавниот повик. Во случај барањето да биде
п од н е с е н о од д ва и л и п о ве ќ е ба р ател и з а
користење на ист термин, терминот ќе се даде на
барателот кој прв поднел барање.
Незадоволните баратели кои учествувале на
Јавниот повик немаат право на приговор.
Одлуката на Комисијата е конечна.
Член 12
Користењето на термините во објектот за
спорт од локално значење, кои се во функција на
спортот, се врши врз основа на склучен договор
помеѓу Општина Велес и корисникот.
Средствата прибрани од користење на
термини во училишните спортски сали ќе се
у п л а ќ а а т н а с м ет к а т а н а б у џ ет о д с а м о финансирачки активности – 787.
Член 13
По завршување на објавениот Јавен
п о в и к , с л о б од н и те те р м и н и з а д а ва њ е н а
користење на деловите од објектите за спорт, за
кои не се јавил ниту еден заинтересиран барател,

Бр.17 стр. 1495

во текот на годината можат да се даваат на
к ористење с о ск лучување на договор с о
непосредна спогодба со заинтересирано правно
или физичко лице, под услови објавени во
јавниот повик, за пократок период од една година,
односно најмалку за еден месец.
I I I . К О М И С И Ј А З А Д А ВА Њ Е Н А
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД ОБЈЕКТИТЕ
ЗА СПОРТ
Член 14
Постапката за давање на користење на
деловите од објектите за спорт ја спроведува
Комисијата за давање на користење на деловите
од објектите за спорт согласно овој Правилник.
Комисијата за давање на користење на деловите
од објектите за спорт ја формира
Градоначалникот. Комисијата е составена од
претседател и два члена и нивни заменици, кои
се од редот на општинската администрација во
Општина Велес. Комисијата е надлежна да:
- р а с п и ш е ј а ве н п о в и к з а д а ва њ е н а
користење на објектите за спорт;
- ги отвори и разгледа пристигнатите
Барања;
- д о с т а ву в а и з в е ш т а ј с о п р ед л о г д о
Градоначалник от за ск лучување на
договор за давање на користење на
објектите за спорт и
- го у т в рд у в а в р е м ет о н а д а в а њ е н а
користење на објектите за спорт.
- води евиденција за термините и
временската рамка на користење.
Член 15
Комисијата работи на седници што ги
свикува и со кои раководи претседателот на
комисијата кој се грижи за правилно и законито
работење на истата. За текот на седницата на
Комисијата и за донесените одлуки се води
Записник на кој се потпишуваат сите присутни
членови на Комисијата.
Член 16
Давањето за користење на деловите од
објектите за спорт, се врши врз основа на Договор
з а д а в а њ е н а к о р и с т е њ е н а д ел о в и т е о д
објектите за спорт на определено време, кој се
склучува помеѓу Општина Велес и Барателот.
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Член 17
Овој Правилник влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-3888/3
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

1.Советот на Општина Велес ja донесе
Програмата за одржување на локални патишта и
улици на подрачјето на Општина Велес во зимски
услови за 2019/2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3888/4
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.269
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 на Заклучок за донесување
Програма за одржување на локални патишта
и улици на подрачјето на Општина Велес во
зимски услови за 2019/2020 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за одржување на локални патишта и
улици на подрачјето на Општина Велес во зимски
услови за 2019/2020 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 08.10.2019 година.
Број 08-3910/2
10.10.2019 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
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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за одржување на
локални патишта и улици на подрачјето на
Општина Велес во зимски услови за
2019/2020 година

Бр.17 стр. 1496

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
Република Македонија” бр. 169/15, 226/15, 55/16,
11/18, 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), 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)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 08.10.2019 донесе

ПРОГРАМА
за одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на Општина Велес
во зимски услови за 2019/2020 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
2019/2020 година.
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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.
2.Работи на зимско одржување на
општинските патишта и улиците се:
-Чистење снег и мраз од к ол овозот,
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
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непогоди, што го донесува с оветот на
Општината.
3. Организациона поставеност на зимската
служба и обврски на учесниците
Преку организационата поставеност се
дефинира обемот на работите и задолженијата
на директните учесници вклучени во
реализација на оваа Програма како и начинот
на нивното делување.
Во зимското одржување за општинските
патишта и улици ќе учествуваат надлежните
општински органи со следниве обврски:
3.1 Советот на Општина Велес
· Донесува Програма за зимско
одржување;
· Донесува посебен план за
отстранување на последиците од
елементарни непогоди
3.2 СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ
ДЕЈНОСТИ, СООБРАЌАЈ, ПАТИШТА,
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА:
· 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. ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА „МАКЕДОНИЈА
ПАТ“ – Скопје, подружница Велес
Ја извршува програмата во целост во
делот на улиците кои се определени како дел од
државен пат, а општинските патишта и улици во
висина на доверените работи согласно скучен
договор со Општина Велес.
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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
1.„Димитар Влахов“
1.45 км
2.„Кресненско Востание“(„ Иво
Лола Рибар“)
0,05 км
3.„Петре Прличко“
0,20 км
4.„Анѓел Мишев“ (Нишка)
0,15 км
5.Стар Мост
0,06 км
6.„Димко Најдов“
1.00 км
7.„Илинденска“
0.15 км
8.„8ми Септември“ – дел(Маршал Тито
– дел)
0.59 км
9.„Благој Ѓорев“
2.20 км
10.„Гоце Делчев“
0.20 км
11.„Страшо Пинџур“
0.20 км
12.„Алексо Демниевски Бауман“ до спој со
„АСНОМ“
0.60 км
13.„АСНОМ“ до спојот со „Андон Шурков“
0.40 км
14.„Андон Шурков“
0.80 км
15. Вардарска – „Р1 102“ – (заобиколен пат
Велес- Башино Село)
3.65 км
Вкупно

11.70 км

3.4. ПРАВНИ ЛИЦА ИЗБРАНИ ВО ПОСТАПКА
НА СПРОВЕДЕН ТЕНДЕР ЗА ЗИМСКО
ОДРЖУВАЊЕ
· Ја реализираат Програмата за
функционирање на зимската служба;
· Склучува Договор со Републичкиот
Хидро – метереолошки завод за
добивање на временски прогнози;
· Организира редовни дежурства со
потребна опрема и алат, резервни
делови и стручен кадар за
обезбедување исправност на сопствена
механизација за дејствување во
Зимската служба;
· Одговорните работници на дежурството
вршат потребни контакти со сите
одговорени субјекти и даваат потребни
информации на надлежните субјекти и
граѓани;
· Обезбедува складирање, растурање и
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вградување на сол, песок, ладен
асфалт и други материјали;
· Ги припрема возилата и машините и
друга потребна механизација и ја
доведува во исправна состојба за
дејствување во зимски услови и врши
тековно одржување;
· Обезбедува потребни резервни делови
за поправка на механизацијата;
· Со специјални машини, опрема и
работна рака врши посипување на
индустриска сол за отстранување на
подмрзнатицата од коловозните
површини;
· Води целосна документација за
Зимската служба;
· Доставува месечен распоред на лица за
дежурството со податоци за работна
рака и механизацијата, најдоцна до 25ти
во тековниот месец до Општина Велес;
Правното лице - изведувачот 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
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“(„Ленинова“)
0.70 км
4.„11ти Октомври“
0.20 км
5.„III-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“)
0.40 км
16.„Никола Карев“
0.30 км
17.„Бане Андреев Ронката“
0.15 км
Вкупно

7.13 км
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Опшински патишта
1.„Р1 102“- с. Башино Село
0.70 км
2. „Р1 102“- с. Отовица- С.Сујаклари
С.Кумарино –Јазла
8.10 км
3.„Р1 312“ - с.Горно Оризари – с. Клуковец
1.40 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
Вкупно

26.57 км

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
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:
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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3.5.2 ЈКП ДЕРВЕН
Се ангажира во зимското одржување на
улиците согласно со Програмата за чистење на
јавно-прометни површини и оваа Програма за
следниве улици:
1.„ЈХК Џинот“(до спојот со „Прохор Пчински“)
0.40 км
2.„Прохор Пчински“
0.50 км
3.„Архиепископ Михаил“ („Владимир Назор“)
0.90 км
4.„Кирил и Методиј“
0.50 км
5.„Илинденска“ само тротоарите на мост
„Гемиџии“
6.„8ми Септември“ („Маршал Тито“)
0.80 км
Тротоарот од левата страна
-од С'рмаале до С. Куќа
-Стопанска Банка до Стар Мост и Стар
Мост
7.„Благој Ѓорев“
2.20 км
7.1. тротоарот од левата страна
-од Пошта до спој со ул „Шефки Сали“
-од „Љубљанска“ до влезот на
касарната
7.2. тротоарот од десната страна
- од Домот на АРМ до влезот на
касарната
8.„Алексо Демниевски Бауман“
1.10 км
8.1. тротоарот од двете страни
- од почеток до зградата на Општина
Велес
9.„Мало мовче“
0.07 км
10„Пешачки надвозник на битолска пруга“
0.04 км
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 расчистува пешачките зони,
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.
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3.5.2.2 ЈКП ДЕРВЕН –ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
· Ја оспособува атмосферската
канализација и сливниците за прием на
поголеми количини вода во зимски
услови и со цистерни ја отстранува
водата од „црните точки“ каде нема
атмосферска канализација(подвозници,
улици и други работи сврзани со
зимската служба);
· Контрола врз работата на ЈКП ДЕРВЕН
– Водовод и канализација врши
надлежен орган на општината.

орган за преземање на активности за
оспособување на сообраќајниците или одделни
делови(црни точки).
3.5.6

·
·

·

3.5.3

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.
ЕВН МАКЕДОНИЈА КЕЦ – ВЕЛЕС

Ги презема потребните мерки за чистење
на снегот од надворешните електро инсталации,
приодите, непосредната околина околу
трафостаниците и други објекти;
3.5.4

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ –
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА
КОМУНИКАЦИИ ВЕЛЕС

Ги п р е в з е м а п о т р е б н и т е м е р к и з а
ч и с т е њ е н а с н е гот од н а д в о р е ш н и т е П Т Т
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

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.
3.5.2

3.5.2.3 ЈКП ДЕРВЕН – ПАРКОВИ И
ЗЕЛЕНИЛО
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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.
3.5.3

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ:

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.
3.5.4

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.
3.5.5

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.
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ДРУГИ УЧЕСНИЦИ
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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.
·

Единиците на дирекцијата за заштита и
спасување, месните и урбани заедници,
ученици и студенти и други екипи, како и сите
други, во услови на прогласена елементарна
непогода заедно дејствуваат според посебниот
План за отстранување на последиците од
елементарни непогоди донесен од страна на
советот на општината.
3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

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.
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.
Граѓаните односно сопствениците,
станарите и закупувачите на станбените
објекти го чистат снегот и голомразицата
од тротоарите – патеките и приодите
пред своите станбени згради.
Исто така граѓаните го чистат снегот од
покривите и терасите при што се води
сметка безбедноста на минувачите,
надворешните инсталации и
сообраќајот. Исчистениот снег се собира
пред зградите на начин што обезбедува
непречен сообраќај.
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 б езб ед н о ф у н к ц и о н и р а њ е н а
сообраќајот.

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.
Извршувањето на активностите за
зимско одржување опфаќа четири степени на
подготвеност на кои треба да се усогласат
п р а в н и т е л и ц а и зб р а н и во п ос т а п к а н а
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.
ВТОР СТЕПЕН – опфаќа подготвеност за
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 ситуации, каде
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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5.НАДЗОР
Надзор над спроведување на оваа
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
7. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3888/4
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.17 стр. 1502

Бр.270
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 на Решение за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во OОУ „Панко
Брашнаров“- Велес
С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во OОУ „Панко
Брашнаров“- Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
08.10.2019 година.
Број 08-3910/3
10.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 53, од Законот за
основното образование („Службен весник на РМ“
бр. 161/19), член 36, став 1, точка 15 од Законот
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ"
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес ("Сл. гласник на Општина Велес" бр. 12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.10.2019 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во OОУ
„Панко Брашнаров“-Велес
1.
Со ова Решение се дава
согласност на OОУ „Панко Брашнаров“-Велес да
формира паралелки со помал број на ученици за
учебната 2019/2020 година
Централно училиште
· 3 паралелки во I одделение;
· 4 паралелки во II одделение;
· 4 Паралелки во III одделение;
· 4 паралелки во IV одделение;
· 4 паралелки во V одделение;
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Бр.17 стр. 1503

Бр.271
·
·
·
·
·

4 паралелки во VI одделение;
4 паралелки во VII одделение;
4 паралелки во VIII одделение;
4 паралелка во IX одделение;

Подрачното училиште во Башино
село;
·
2 комбинирани паралелки во I, II и
III одделение;
·
1 комбинирана паралелка во IV и
V одделение;
П о д р а ч н о т о у ч и л и ш т е в о с ел о
Караслари;
·
2 комбинирани паралелки во I, II и
III одделение;
·
1 комбинирана паралелка во IV и
V одделение;
П о д р а ч н о т о у ч и л и ш т е в о с ел о
Чалошево;
·

1 комбинирана паралелка во I, II,
III IV и V одделение;

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".
Број 25-3888/5
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ 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 на Решение за одобрување
на средства од Буџетот на Општина
Велес

Се објавува Решението за одобрување
на средства од Буџетот на Општина 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 08.10.2019 година.
Број 08-3910/4
10.10.2019 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 17 од Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Велес за
2019 година („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.22/18),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 08.10.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на средства од
Буџетот на Општина Велес

1 . Н а То ш е Га л е в , с е о д о б р у в а
еднократен надоместок во висина од 25 000
денари, помош за настанат пожар во семејна
куќа.
2 . Н а А н г ел А н г ел о в , с е о д о б р у в а
еднократен надоместок во висина од 10 000
денари, помош за настанат пожар во семејна
куќа.
3. На Иван Попов, се одобрува
еднократен надоместок во висина од 10 000
денари, помош за настанат пожар во стан.
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4. На Кајакарски Кану Клуб Вардар, се
одобрува еднократен надоместок во висина од 20
000 денари, помош за учество на светск о
првенство во Шпанија.
5. Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2019
година, Програма А - Совет на Општина Велес,
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес,
категорија 41, ставка 413, потставка 413110 тековни разерви (разновидни расходи).
6. Се задолж ува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.
7. Ова Решение влегува во наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес".
Број 25-3888/6
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.272
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 на Решение за поништување
на Решение со број 25-3542/35 од
17.09.2019 година донесено од СОВ на
40-та седница
Се објавува Решението за поништување
на Решение со број 25-3542/35 од 17.09.2019
година донесено од СОВ на 40-та седница, 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 08.10.2019 година.
Број 08-3910/5
10.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.17 стр. 1504

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02), член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес (“Сл. гласник на Општина Велес”
бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19) и член
145 од Деловникот на Општина Велес (“Сл.
гласник на Општина Велес” бр.12/06, 03/09 и
18/10)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 08.10.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за поништување на Решение со број 253542/35 од 17.09.2019 година донесено од
СОВ на 40-та седница
1 . С е п о н и ш т у ва Ре ш е н и ето з а
именување претставник на Општина Велес за
член на Училишен одбор во ООУ „Панк о
Брашнаров“ Велес објавено во („Службен
гласник на Општина Велес“ бр.15/19), кое СОВ го
донесе на 40-та седница со бр. 25-3299/27.
2 . 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 25-3888/7
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
Бр.273
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 на Решение за именување
претставник на Општина Велес за член
на Училишен одбор во ООУ „Панко
Брашнаров“ Велес
Се објавува Решението за именување
претставник на Општина Велес за член на
Училишен одбор во ООУ „Панко Брашнаров“
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 08.10.2019 година.
Број 08-3910/6
10.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 106, став 2 и 5 од
Законот за основното образование („Сл.весник
на РСМ“ бр. 161) 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 08.10.2019 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за именување претставник на Општина
Велес за член на Училишен одбор
во ООУ „Панко Брашнаров“ Велес
1.За претставник на Општина Велес за
член на Училишен одбор во ООУ „Панк о
Брашнаров“ Велес се именува :
-Иван Орељ
-.Мандатот на членот кој се именува е
три години.
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“.
Број 25-3888/8
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.274
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 на Заклучок за не усвојување
на Извештај за работата на ЈКП „Дервен“
Велес во период од 01- 06 месец за 2019
година

Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Извештај за работата на ЈКП „Дервен“ Велес
во период од 01- 06 месец за 2019 година, што
Советот на Општина Велес го донесе на

Бр.17 стр. 1505

продолжението на 42-та седницата одржана на
15.10.2019 година.
Број 08-3910/7
16.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од
Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на
РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19), член 36, став 1, точка 9 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.12/06,3/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на
продолжувањето на 42-та седницата одржана на
14.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Извештај за работата на
ЈКП „Дервен“ Велес
во период од 01- 06 месец за 2019 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Извештајот за работата на ЈКП „Дервен“ Велес во
период од 01- 06 месец за 2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-3888/9
15.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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Бр.275
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 на Заклучок за разгледување
барање за измена и усогласување на
ценовникот на авто-такси превозот во
Општина Велес доставено од такси
превозниците

Се објавува Заклучокот за разгледување
барање за измена и усогласување на ценовникот
на авто-так си превозот во Општина Велес
доставено од такси превозниците, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 08.10.2019 година.
Број 08-3910/8
10.10.2019 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
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 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 08.10.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за разгледување барање за измена и
усогласување на ценовникот на авто-такси
превозот во Општина Велес доставено од
такси превозниците
1.Советот го разгледа барањето за
измена и усогласување на ценовникот на автотакси превозот во Општина Велес доставено од
такси превозниците, и се предложи на наредна
седница да се направи изменување и
дополнување на Одлуката за авто-такси превоз
на патници во Општина Велес.

Бр.17 стр. 1506

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3888/10
09.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
Бр.276
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 на Заклучок за разгледување
Информација за состојбата и влијанијата врз
животната средина од инсталацијата за
производство на вар ТЕХНОПАВЕР Скопје –
Каменолом Превалец Велес

Се објавува Заклучокот за разгледување
Информација за состојбата и влијанијата врз
животната средина од инсталацијата за
производство на вар ТЕХНОПАВЕР Скопје –
Каменолом Превалец Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на продолжението на
42-та седницата одржана на 14.10.2019 година.
Број 08-3910/9
16.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 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),
Советот на Општина Велес на
продолжувањето на 42-та седница одржана на
14.10.2019 година, донесе

10 октомври

2019
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Бр.17 стр. 1507

ЗАКЛУЧОК
за разгледување Информација за состојбата
и влијанијата врз животната средина од
инсталацијата за производство на вар
ТЕХНОПАВЕР Скопје – Каменолом Превалец
Велес

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 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),
Советот на Општина Велес на
продолжувањето на 42-та седница одржана на
14.10.2019 година, донесе

1. Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за состојбата и влијанијата врз
животната средина од инсталацијата за
производство на вар ТЕХНОПАВЕР Скопје –
Каменолом Превалец Велес.

ЗАКЛУЧОК
за разгледување Информација за состојбата
со пожарот во Прехрамбената индустрија
Благој Ѓорев АД Велес

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

1. Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за состојбата со пожарот во
Прехрамбената индустрија Благој Ѓорев А Д
Велес.

Број 25-3888/11
15.10.2019 година
Велес

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Број 25-3888/12
15.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

Бр.277
Врзоснованачлен 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весникна 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, 15/18и 06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за разгледување
Информација за состојбата со пожарот во
Прехрамбената индустрија Благој Ѓорев АД
Велес
Се објавува Заклучокот за разгледување
Информација за с остојбата с о пожарот во
Прехрамбената индустрија Благој Ѓорев А Д
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на продолжението на 42-та седницата одржана
на 14.10.2019 година.
Број 08-3910/10
16.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски 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 Заклучоци во однос на
контрола и подобрување на квалитетот на
амбиенталниот воздух во Општина Велес
Се објавуваат Заклучоците во однос на
к онтрола и подобрување на квалитетот на
амбиенталниот воздух во Општина Велес, што
Советот на Општина Велес ги усвои на
продолжението на 42-та седницата одржана на
14.10.2019 година.
Број 08-3910/11
16.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

10 октомври

2019

лужбен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 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),
Советот на Општина Велес на
продолжувањето на 42-та седница одржана на
14.10.2019 година, ги усвои следните
Заклучоци во однос на контрола и
подобрување на квалитетот на
амбиенталниот воздух во општина Велес

1 . О безбед у ва њ ето зд р а ва и ч и с та
животна средина на сите жители е приоритет на
општина Велес
2. Општина Велес ја поддржува работата
на сите индустриски објекти, со барање да се
почитуваат позитивните законски прописи и
ограничување на емисиите во рамките на МДК
3. Во однос на настанатите инциденти и
пријави на загрижени граѓани, се задолжува
Инспекторатот во општината да ги преземе сите
законски мерки за контрола на работата на
индустриските субјекти во градот кои се со Бинтегрирана дозвола. Доколку се констатирани
неправилности, Инспекторатот да поднесе
соодветна пријава до надлежните судски органи.
Во текот на грејната сезона, Инспекторатот да
изготвува месечни извештаи за состојбата со
квалитетот на амбиенталниот воздух во Велес,
како и преземените мерки за намалување на
загадувањето.
4. Се бара од државниот Инспекторат да
врши редовна контрола на работата на
инсталациите со А-интегрирана дозвола и да се
спречи понатамошно нарушување на здравјето
на луѓето и квалитетот на животната седина.
5. Се задолжува општина Велес, во рок од
1 месец, да воспостави систем за мониторинг на
квалитетот на амбиенталнит воздух на пет
локации во градот, со цел транспарентно да се
следи состојбата со можното загадување на
воздухот од индустријата, домаќинствата или
сообраќајот.
6. Општина Велес да ги активира СИТЕ
итни мерки за намалување на загадувањето на
амбиенталниот воздух изгласани од СОВ, пред
з а п оч н у ва њ ето н а г р е ј н ата с езо н а и д а го
интензивира спроведувањето на Планот за
подобрување на квалитетот на амбиенталниот
воздух.

Бр.17 стр. 1508

7. Се повикуваат жителите на општина
Велес, цел осно да се придрж уваат до
препораките од Итните мерки за намалување на
загадувањето на амбиенталниот воздух.
8.Овие Заклучоци влегуваат во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-3888/13
15.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

10 октомври

Бр. на акт
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