СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 18 година LV

Излегува по потреба

31 октомври 2019 година

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 Oдлука за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Велес за 2019 година
Се објавува Oдлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на Општина
Велес за 2019 година, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
29.10.2019 година.
Број 08-4236/1
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.18 стр. 1513

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

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 Oдлука за проширување на
Буџетот на Општина Велес
за 2019 година
Се објавува Oдлуката за проширување
на Буџетот на Општина Велес за 2019 година,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/2
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.18 стр. 1514

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.18 стр. 1515

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.18 стр. 1516

Бр.281
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 Oдлука за отпис и
расходување на основни средства, опрема и
ситен инвентар сопственост на Општина
Велес
Се објавува Oдлук ата за отпис и
расходување на основни средства, опрема и
ситен инвентар сопственост на Општина Велес,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/3
31.10.2019 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), 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
согласно Извештајот за извршениот попис на
основни средства, опрема и ситен инвентар бр.
02-742/1, изготвен од Комисијата за вршење на
попис на основните средства, опрема и ситен
инвентар
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесe
ОДЛУКА
за отпис и расходување на основни
средства, опрема и ситен инвентар
сопственост на Општина Велес
Член 1
Со оваа Одлук а се врши отпис и
расходување на основни средства, опрема и
ситен инвентар, сопственост на Општина Велес,
евидентирани во Буџетот на Општина Велес.
Член 2
Отписот и расходувањето на основните
средства, опремата и ситниот инвентар се врши
на предлог на Комисијата за вршење на попис на
основните средства и ситен инвентар, поради
нивна дотраеност и неупотребливост.

Член 3
Бројот и видот на отпишаните и
расходувани основни средства, опрема и ситен
инвентар се утврдени по спецификација, која е
составен дел на оваа Одлука и нивната вкупна
книговодствена вредност е во висина од 9.035,00
денари.
Член 4
Отпишувањето и расходувањето на
о с н о в н и те с р ед с т ва , о п р е м ата и с и т н и от
инвентар ќе го изврши Комисијата за вршење на
отпис на основни средства, опрема и ситен
инвентар с опственост на Општина Велес,
формирана Советот на Општина Велес.
Член 5
Комисијата ќе изврши увид во
фактичката состојба на основните средства,
опремата и ситниот инвентар кои се предлог за
отпишување и расходување.
Комисијата ќе утврди како да се постапи
понатаму со предметните основни средства,
опрема и ситен инвентар (истите да се оттуѓат по
пат на продажба или се уништат и исфрлат во
отпад).
За својата работа Комисијата е должна
да состави записник и истиот да го достави до
Градоначалникот на Општина Велес.
Член 6
Донесувањето на оваа Одлука ќе значи
право на отпишување на утврдената вредност на
отпишаните основни средства, опрема и ситен
инвентар од Буџетот на Општина Велес и истата
ќе ја спроведе Одделението за финансиски
прашања
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/5
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.18 стр. 1517

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 Oдлука за продажба на
недвижна ствар во сопственост на Општина
Велес на КП 1913 за КО Оризари
Се објавува Oдлуката за продажба на
недвижна ствар во сопственост на Општина
Велес на КП 1913 за КО Оризари, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/4
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 66 од Законот за
л ок алната самоуправа („Сл.весник на РМ”
бр.5/02), член 22 и 67 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинск а
сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16,
21/18 и 101/19) 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), a на
предлог на Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за продажба на недвижна ствар во
сопственост на Општина Велес на КП 1913 за
КО Оризари
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за
продажба на недвижна ствар - објект сопственост
н а О п ш т и н а В ел е с и с е р е г ул и р а н ач и н от,
постапката и продажната вредност на објектот.
Член 2
Објектот кој е предмет на оваа одлука се
наоѓа на КП 1913 и се состои од: сутерен 206
м 2 ,приземје 393 м 2 икат 275 м 2 и заведен во ИЛ
1393 за КО Оризари-вон градежен реон.

Член 3
Продажбата на недвижниот имот ќе се
изврши согласно Закон за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинск а
с о п с т в е н о с т, а ќ е г о в р ш и К о м и с и ј а т а з а
недвижни и движни ствари сопственост на
Општина Велес, преку систем на електронско
јавно наддавање (Е-ствари).
Член 4
Почетната цена за продажба изнесува
4.116.348 денари, цената е утврдена согласно
Методологијата за утврдување на пазарната
вредност на недвижниот имот.
Член 5
Комисијата за недвижни и движни ствари
сопственост на Општина Велес по спроведената
постапка за јавно наддавање, до
Градоначалникот на Општина Велес доставува
предлог на најповолен понудувач во системот на
електронското јавно наддавање.
Член 6
По извршениот избор на најповолен
купувач, Градоначалникот на Општина Велес ќе
го с к л у ч и д о го в о р от, с о к о ј ќ е с е у т в рд ат
меѓусебните права и обврски за продажбата на
објектот, кој ќе биде солемнизиран пред нотар.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/6
30.10.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.18 стр. 1518

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Oдлука за утврдување на
приоритет на проект „Изградба на
водоснабдителен систем на населените
места Раштани и Бузалково од водоводниот
систем на град Велес“
Се објавува Oдлуката за утврдување на
приоритет на проект „Изградба на
водоснабдителен систем на населените места
Раштани и Бузалково од водоводниот систем на
град Велес“, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 29.10.2019
година.
Број 08-4236/5
31.10.2019 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“
бр.12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
за утврдување на приоритет на проект
„Изградба на водоснабдителен систем на
населените места Раштани и Бузалково од
водоводниот систем на град Велес“
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на
проек т од областа на водоснабдувањето и
одведувањето на отпадни води „Изградба на
водоснабдителен систем на населените места
Раштани и Бузалково од водоводниот систем на
град Велес“.

Член 2
Oваа одлука e составен дел на техничка
документација на проектот кој е аплициран пред
Министерството за транспорт и врски - Скопје, до
Сек тор за станбени к ом унални работи и
инфраструктура - Одделение за имплементација
на проекти за одобрување на средства од проект
“Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ преку Европска инвестициона банка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/7
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ 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 Oдлука за усвојување на
Стратегија за искористување на обновливи
извори на енергија на територијата на
Општина Велес

Се објавува Oдлуката за усвојување на
Стратегија за искористување на обновливи
извори на енергија на територијата на Општина
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/6
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Врз основа на член член 22, став 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 05/02), а согласно член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на
Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14,
15/18 и 06/19), a на предлог на Градоначалникот
на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Стратегија за
искористување на обновливи извори на
енергија на територијата на Општина Велес
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Стратегијата
за иск орист ување на обновливи извори на
енергија на територијата на Општина Велес.
Член 2
С т р ат е г и ј ат а з а и с к о р и с т у в а њ е н а
обновливи извори на енергија е стратешки
документ за анализа, обработка и систематско
претставување на потенцијалите на обновливите
извори на енергија на територијата на Општина
Велес.
Во Стратегијата е дефиниран
постоечкиот потенцијал на обновлива енергија,
анализирани се технологиите за искористување
на потенцијалот на обновливите енергетски
ресурси, можностите за конкретно
иск орист ување на обновливите извори на
енергија.
Во Стратегијата изготвен е тригодишен
Акциски план за искористување на обновливите
извори на енергија со мерки, временски рокови за
реализација и финасиски средства за
спроведување.
Член 3
По усвојувањето на Стратегијата од член
1 на оваа Одлука се задолжува Општина Велес
да ги спроведе мерките од Акцискиот план во
утврдените временски рокови.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/8
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.18 стр. 1519

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 Oдлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Индустрија (И) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес
Се објавува Oдлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Индустрија (И) во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/7
31.10.2019 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), член 2 став 2 од Правилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти
в о у р б а н и с т и ч к о п л а н с к а
документација(„Сл.весник на РМ
бр.56/11,162/12, 95/13,109/14,64/15, 217/15 и
52/16), 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), а по предлог
на Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Индустрија
(И) во класа на намена А1 (Домување во
станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Велес

31 октомври
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Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Индустрија (И) во
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес и
тоа:
1.

КП бр.16416 за КО Велес

Бр.18 стр. 1520

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16), 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), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-4211/9
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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 Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Рекреативно зеленило во класа
на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес
Се објавува Oдлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Рекреативно зеленило во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/8
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Рекреативно
зеленило во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти
изградени во КО Велес
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Рекреативно
зеленило (РЗ) во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени во
КО Велес и тоа:
1.

КП бр.16654 за КО Велес
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-4211/10
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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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 Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Сообраќајни објекти во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес
Се објавува Oдлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Сообраќајни објекти во класа на намена
А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/9
31.10.2019 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), член 2 став 2 од Правилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16), 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), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Сообраќајни
објекти во класа на намена А1 (Домување во
станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Велес

Бр.18 стр. 1521

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Сообраќајни
објекти во класа на намена А1 (Домување во
станбени к уќи) заради ус огласување на
намената на бесправните објекти изградени во
КО Велес и тоа:
1.

КП бр.1271 за КО Велес

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-4211/11
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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 донесување
Програма за изменување и дополнување на
програмата за активностите на Општина
Велес во областа на локалниот економски
развој за 2019 година
Се објавува Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
програмата за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој за
2019 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 29.10.2019
година.
Број 08-4236/10
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
О п ш т и н а В ел е с ( „ С л . гл а с н и к н а О п ш т и н а
Велес“12/06,03/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за изменување и
дополнување на програмата за активностите
на Општина Велес во областа на
локалниот економски развој за 2019 година
1.Советот на Општина Велес донесе
Програма за изменување и дополнување на
програмата за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој за
2019 година“.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/12
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ
Врз основа на член 22, став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес(„Сл.гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/18 и 06/19),а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите
на Општина Велес во областа локалниот
економски развој во 2019 година
1.Во Програмата за активностите на
О п ш т и н а В ел е с во о бл а с та л о к а л н и от
економски развој во 2019 година („Сл. гласник на
Општина Велес“ бр.19/18 и бр. 21/18 и 10/19), се
вршат следните изменувања и дополнувања:
Во Tочка 4 „АКТИВНОСТИ И
ВРЕМЕНСКА РАМКА“во табелата се брише:
Точка 13, ГА „Реконструкција на кров во
ССОУ „Јовче Тесличков“
Точка 14 станува точка 13, ГА „Уредување
на улица во с. Иванковци“

Бр.18 стр. 1522

Точка 15станува точка 14, ГА „Изградба
на водоводен систем и потисен цевковод за
водоводен систем во ИЗ „Мамутчево““
То ч к а 1 6 с т а н у в а т о ч к а 1 5 , ГА
„Организирање на семинар „Велес инспирира“.
Во Tочка 6 БУЏЕТ во табелата:
Точка 13, ГА „Реконструкција на кров во
ССОУ „Јовче Тесличков“ се брише.
Точка 14 станува точка 13, ГА „Уредување
на улица во с. Иванковци“ во колона 3, износот од
900.000,00 се заменува со 685.980,00. Во колона
5, вкупниот износ од 1.532.458,00 се заменува со
1.318.438,00.
Точка 15станува точка 14, ГА „Изградба
на водоводен систем и потисен цевковод за
водоводен систем во ИЗ „Мамутчево““ во колона
3, износ от од 4.109.788,00 се заменува с о
1.739.960,00. Во колона 5, вкупниот износ од
4.109.788,00 се заменува со 1.739.960,00.
То ч к а 1 6 с т а н у в а т о ч к а 1 5 , ГА
„Организирање на семинар „Велес инспирира“.
- В о т оч к а „ В К У П Н О “ , В о к ол о н а 3 ,
„ОПШТИНА ВЕЛЕС МКД“ износот 27.904.844 се
заменува с о 21.905.996,00.Во к ол она 4,
„Надворешни фондови МКД“, износот
44.556.868,00 се заменува со 41.466.414,12. Во
колона 5, „Вкупно“, износот 72.461.712,12се
заменува со 63.372.410,12.
2 . О в а а П р о г р а м а вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/12
30.10.2019 година
Велес
Претседател
наСоветотнаОпштинаВелес
Ненад Коциќ
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Бр.18 стр. 1523

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 донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина Велес за
2019 година
Се објавува Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2019 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/11
31.10.2019 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 29.10.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за изменување и
дополнување на
Програмата за уредување на градежно
земјиште на просторот на Општина Велес за
2019 година

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/13
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од
Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на
РМ” бр. 5/02), член 46, став 1 од Законот за
градежно земјиште (“Сл. весник на РМ” бр. 15/15,
44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и
190/16), а согласно Правилник за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со објекти
на комуналната инфраструктура и начинот на
у т в рд у ва њ е н а в и с и н ата н а т р о ш о ц и те з а
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Сл. весник на РМ” бр. 193/16 ), 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”
б р . 1 2 / 0 6 , 0 3 / 0 9 и 1 8 / 1 0 ) , а п о п р ед л о г н а
Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на Општина
Велес за 2019 година
1 . В о П р о г р а м ат а з а у р ед у в а њ е н а
градежното земјиште на просторот на Општина
Велес за 2019 година („Службен гласник на
Општина Велес” бр.19/18, 08/19, 10/19, 11/19 и
1 3 / 1 9 ) с е в р ш ат с л ед н и те и з м е н у ва њ а и
дополнувања:
-

1.Советот на Општина Велес донесе
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2019 година.

-

во табелата Расходи,
Вкупниот износ од 119.285.000,00
денари се брише и се заменува со
125.283.848,00 ден.;
програма Ф – Урбано планирање
износот 17.971.386,00 ден се брише и
се заменува со 18.971.386,00 ден.;
подпрограма Ф30 – Уредување на
просторот во рурални подрачја
износот 6.985.000,00 ден. се брише и
се заменува со 7.985.00,00 ден.;
после точка 1 се додава нова точка 2–
Бетонирање на дел од улици во село
Раштани, Отовица и др. во износ од
1.000.000,00 денари.

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.18 стр. 1524

Бр.290

·
-

-

-

-

-

-

програма Ј – Комунални дејности
износот 101.313.614,00 ден се брише
и се заменува со 106.312.462,00 ден;
подпрограма Ј40 – Јавна чистота
износот 12.250.000,00 се брише и се
заменува со 13.750.000,00 ден.;
после точка 1 се додава нова точка 2 –
Плаќање на обврски од минати години
во износ од 1.500.000,00 ден;
подпрограма Ј60 – Одржување и
заштита на локални патишта, улици
и регулирање на режимот на
сообраќај износот 10.900.000,00 ден
се брише и се заменува со
11.200.000,00 ден.;
т оч к а 4 – З и м с к о од р ж у в а њ е н а
локални патишта и улици износот
1.500.000,00 ден. се брише и се
заменува со 1.800.000,00 ден;
п од п р о г р а ма Ј Д 0 – И з г р а д б а и
реконструкција на локални
патишта и улици износот
17.313.614,00 се брише и се заменува
со 19.313.614,00 ден.;
после точка 15 се додава нова точка
16 Бетонирање на дел од улиците
Алек сандар Несторов, Петре
Милевски, Славе Ефтовски, Населба
Превалец и др. с о вредност од
2.000.000,00 ден.
подпрограма Ј70 – Одржување и
користење на паркови и зеленило
износот 15.750.000,00 се брише и се
заменува со 16.948.848,00 ден.;
после точка 1 се додава нова точка 2 –
Плаќање на обврски од минати години
во износ од 1.198.848,00 ден;

2.Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-4211/13
30.10.2019 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 Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
активностите на Општина Велес во областа
на здравствената заштита во 2019 година
Се објавува Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
активностите на Општина Велес во областа на
здравствената заштита во 2019 година, 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 29.10.2019 година.
Број 08-4236/12
31.10.2019 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 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за изменување и
дополнување на Програмата
за активностите на Општина Велес во
областа на здравствената заштита во 2019
година
1.Советот на Општина Велес донесе
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на здравствената заштита во 2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/14
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9 и
член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) член
183, точка 8, алинеа 3 од Законот за заштита на
децата („Сл. весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16) и
член 45, став 3 од Статутот на Општина Велес
(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09,
18/10,15/14,15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе,
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на здравствената заштита
1.Со оваа Програма се врши изменување
и дополнување во Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на здравствената
заштита во 2019 година и тоа:
·

Во глава II.Општи мерки за заштита на
населението од заразни болести

Ставкатасо реден бр.3„Непредвидени
трошоци“се брише во целост. Средствата се
наменуваат во План за контролата на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Велес.
В о с т а в к а В к у п н о I I . О п ш т и м е р к и за
заштита на населението од заразни болести
колона Предвидени средства – Општина Велес
износот „2.050.0000“ се заменува со износот
„ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 “ и в о к ол о н а „ В к у п н о “ и з н о с от
„2.050.000“ се заменува со „2.000.000“.
·

Во глава III. Промоција и едукација

Ставката со реден бр.1„Изработка на
промотивен материјал, предавања, трибини,
кампањи“,се брише во целост.Средствата се
наменуваат во План за контролата на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Велес.
Во ставк а ВК УПНО III. Промоција и
е д у к а ц и ј а к ол о н а П р ед в и д е н и с р ед с т ва –
Општина Велес износот „100.000“ се заменува
с о „ 5 0 . 0 0 0 “ и во к ол о н а „ В к у п н о “ и з н о с от
„100.000“ се заменува со „50.000“.
·

Во глава IV.Меѓуинстит уционална
соработка

Бр.18 стр. 1525

Ставката со реден број 1 „Партнерски
активности со установи и институции“,се
брише во целост. Средствата се наменуваат во
План за контролата на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес.
Ставката со реден број 2 „Партнерски
активности со граѓански организации“се
брише во целост. Средствата се наменуваат во
План за контролата на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес.
В о с т а в к а „ В К У П Н О I V.
Меѓуинституционална соработка“ колона
предвидени средства Општина Велес износот
„100.000“ се заменува со „0“ и во колона „Вкупно“
износот „100.000“ се заменува со „0“.
Во глава V бездомни кучиња
Во Ставката со реден број 1 План за
контролата на популацијата на бездомни кучиња
на територијата на Општина Велес износот
2.000.000,00 се брише и се заменува со
2.200.000,00.
Во ставка Вкупно V Бездомни кучиња
колона предвидени средства Општина Велес
износот „2.000.000,00“ се заменува со
„2.200.000,00“ и во колона „Вкупно“ износот
„2.000.000,00 “ се заменува со „2.200.000,00 “.
Во глава IПревентивна здравствена заштита
Воставкатасо реден бр.3„Здравствени
прегледи на вработени во општинска
а д м и н и с т р а ц и ј а “
в о
колонаПредвиденисредства –
ОпштинаВелес“износот „450.000,00“
с ез а м е н у в а с о „ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 “ и в о к ол о н ат а
„ В к у п н о “ и з н о с от „ 4 5 0 . 0 0 0 “ с ез а м е н у ва с о
„150.000“.
Средствата се наменуваат за Програма
за заштита на здрава животна средина.
Во ставка со реден број 4 „Здравствени
прегледи на вработени во ТППЕ“ во колона
предвидени средства Општина Велес износот
„150.000“ се заменува со износот „100.000“ и во
колона Вкупно износот „150.000“ се заменува со
износот „100.000“.
Средствата се наменуваат во Програма
за заштита на здрава животна средина.
Во ставка Вкупно Превентивна
здравствена заштита во колона предвидени
средства Општина Велес износот „2.600.000“ се
заменува со износот „2.250.000“ и во колона
вкупно износот „2.600.000“ се заменува со
износот „2.250.000“.
С т а в к а т а В К У П Н О П Р О Г РА М А З А
АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА
2019 ГОДИНАколона предвидени средства
Општина Велес „6.850.000“ се заменува со
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износот „6.500.000“ а во колона Вкупно износот
„6.850.000“ се заменува со износот „6.500.000“.

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе

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

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за изменување
и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа
на културата во 2019 година

Број 25-4211/14
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на културата во 2019 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

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 Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на културата во 2019
година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на културата во 2019 година, 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 29.10.2019 година.

Број 25-4211/15
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/22), член 7, точк а 3 од Законот за
културата пречистен текст („Сл. весник на РМ“
бр.66/03) и член 45, став 1 од Стат утот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09,18/10,15/14 и 15/18),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа
на културата во 2019 година
1.
Со оваа Програма се вршат следните
изменувања и дополнувања во Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на
културата во 2019 година:

Број 08-4236/13
31.10.2019 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),

Во глава I МАНИФЕСТАЦИИ
Во ставката со реден бр.4 „Велес ФЕСТ
Велешко културно лето (промоции на книги,
изложби, концерти на отворено и др. културни
содржини)“, во колона Предвидени средства –
„Општина Велес“ износот „300.000“ се заменува
со „50.000“ и во колоната „вкупно“ износот
„300.000“ се заменува со „50.000“. Разликата на
средствата во висина од 250.000 се префрлуваат
во Програмата за животна средина.
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Во ставката со реден бр.5
„Меѓународна скулпторска колонија “, во
колона „Предвидени средства – Општина
Велес“ износот „900.000“ се заменува со
„400.000“ и во колоната „вкупно“ износот
„ 9 0 0 .0 0 0 “ с е за ме н у ва с о „ 4 0 0 .0 0 0 “ .
Разлик ата на средствата во висина од
500.000 се префрлуваат во Програмата за
животна средина.
Ставката со реден бр.6 „ Фестивал на
питите и виното „Велешка питијада“ се
брише во целост. Разликата на средствата
во висина од 500.000 се префрлуваат во
Програмата за животна средина.
Сите следни ставки, добиваат еден
понизок редоследен број.
Во позицијата Вк упно, во к ол она
Предвидени средства – Општина Велес“
износот „3.570.000“ се заменува со
„2.320.000 “, и во колоната „вкупно“ износот
„3.570.000“ се заменува со „2.320.000 “.
В о п оз и ц и ј ата В К У П Н О , гл а ва I
МАНИФЕСТАЦИИ во колоната „вкупно“
износот „3.570.000“ се заменува со
„2.320.000 “.
Во глава IV ПОДДРШКА НА
ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ
Во ставката со реден бр.2 „Тековно
одржување на Ликовен салон и спомен куќи“,
во колона Предвидени средства – „Општина
Велес“ износот „400.000“ се заменува со
„100.000“ и во колоната „вкупно“ износот
„400.000“ се заменува со „100.000“.
Разлик ата на средствата во висина од
300.000 се префрлуваат во Програма за
животна средина.
Ставката со реден бр.3 „Поддршка на
проекти и проектни активности на локални
установи“, се брише во целост, а средствата
во висина од 200.000 се префрлуваат во
Програмата за животна средина.
Во позицијата Вк упно, во к ол она
„Предвидени средства – Општина Велес“
износот „800.000“ се заменува со „300.000“ и
во колоната „вкупно“ износот „800.000“ се
заменува со „300.000“.
Во позицијата ВКУПНО, глава IV

Бр.18 стр. 1527

ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИ
УСТАНОВИ во колоната „вкупно“ износот
„800.000“ се заменува со „300.000“.
Во позицијата СЕВКУПНО во колона
„Предвидени средства – Општина Велес“
износот „6.370.000“ се заменува со
„4.620.000“ и во колоната „вкупно“ износот
„18.921.688 “ се заменува со „17.171.688“
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РОК

НОСИТЕЛ

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС
0.00
0,00
300.000,00

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

8-10 јуни

Општина Велес
и Министерство
за култура на
РМ
Општина Велес
и мото клубови
Општина Велес
и Министерство
за култура на
РМ
Општина Велес

0,00

300.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0.00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0.00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Општина Велес
и Министерство
за култура на
РМ
Општина Велес

0.00

0,00

400.000

0,00

400.000,00

0,00

0,00

300.000

0,00

300.000,00

Општина Велес

0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

бр.

1

2
3

4

5

6
7

ти
56

Рацинови средби

Moto beach party Мото бич
парти
XVI Интернационален
фолклорен фестивал

по утврден
календар
јули

Велес ФЕСТ Велешко
културно лето (промоции на
книги, изложби, концерти на
отворено и др. културни
содржини)
Меѓународна скулпторска
колонија

јулисептември

Лето
2019

ти

Ноември – Ден на
Општина Велес
52ри Детски Рацинови
средби
9

ноември
ноември
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8

Денови на Кемал Ататурк

ноември

Општина Велес

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

9

Ликовна работилница ПОУ
„Маца Овчарова“
Изложба на домашни и
странски уметници
Промоција на книги на
домашни и странски автори
Презентација на велешката
култура во земјата и
странство
Одбележување на Нова
Година – новогодишна
свеченост, доделување
награди
Одбележување на
годишнини и јубилеи на
значајни настани и
историски личности

декември

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

тековно

ПОУ „Маца
Овчарова“
Општина Велес

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

ноември

Општина Велес

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Општина Велес

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

декември

Општина Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Согласно
Програма за
значајни
настани и
личности
тековно

Општина Велес, 0,00
ОО на СЗБ од
НОВ...

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Општина Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

2.320.000

0,00

2.320.000
2.320.000

10
11
12

13

14

15
Вкупно
ВКУПНО

Непредвидени
манифестации

тековно
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Бр.18 стр. 1530

Ред.
бр.

II. ПОДДРШКА НА
ПРОЕКТИ

РОК

НОСИТЕЛ

Министерство
за култура

СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

1

Поддршка на граѓански
организации од областа на
културата
Негување на културата,
традицијата и обичаите на
заедниците
Учество во партнерски
проекти со граѓански
организации
Сопствено учество во
непредвидени проекти

Тековно

Општина
Велес и ГО

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

Тековно

Општина
Велес и ГО

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Тековно

Општина
Велес и ГО

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Тековно

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00
800.000,00

2

3

4
Вкупно
ВКУПНО
Ред.
бр.

III. ИНВЕСТИЦИИ

РОК

НОСИТЕЛ

Министерство
за култура

СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

1

Адаптација на Локалната
библиотека „Гоце Делчев“
во Младински креативен
центар
Поставување на бисти на
револуционерите од НОВ

2019 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2019 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Трошоци за одржување на
видео надзор на спомен
куќи, Ликовен салон и др.
објекти од областа на
културата
Непредвидени трошоци

тековно 2019
год.

Општина
Велес

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

2019 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

300.000,00

2

3

4
Вкупно
ВКУПНО

300.000,00
300.000,00
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Бр.18 стр. 1531

Ред.
бр.

IV. ПОДДРШКА НА
ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ

РОК

НОСИТЕЛ

Министерство
за култура

СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

1

Комунални трошоци во
Ликовен салон и спомен
куќи
Тековно одржување во
Ликовен салон и спомен
куќи

2019 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

2019 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00
300.000,00

Министерство
за култура

СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

2

Вкупно
ВКУПНО

Ред.
бр.

V. ТРАНСФЕР НА
СРЕДСТВА

РОК

НОСИТЕЛ

1

Блок дотации од
Министерство за култура на
РМ

/

Министерство 9.496.888
за култура на
РМ

0,00

0,00

0,00

9.496.888

2

Приходи од
самофинансирање во
културата

/

ЛУ

0,00

3.054.800

0,00

0,00

3.054.800

9.496.888

3.054.800

0,00

0,00

12.551.688
12.551.688,00

Вкупно
ВКУПНО

31 октомври

Ред.
бр.
1
2
3
4
5
Вкупно
ВКУПНО

2019
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VI. ДРУГИ РАСХОДИ

РОК

НОСИТЕЛ

Персонален данок
ЗАМП
Репрезентација за културни
манифестации
Други договорни услуги
Непредвидени трошоци

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

СЕВКУПНО

Бр.18 стр. 1532

Министерство
за култура
0,00
0,00
0,00

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ
0,00
0,00
0,00

ОПШТИНА
ВЕЛЕС
250.000,00
200.000,00
150.000,00

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

0,00
0,00
0,00

250.000,00
200.000,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200.000,00
100.000,00
900.000,00

0,00
0,00
0,00

Министерство
за култура

СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

200.000,00
100.000,00
900.000,00
900.000,00
ВКУПНО

9.496.888

3.054.800

0,00

17.171.688,00

4.620.000,00

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

Број 25-4211/15
30.10.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ
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Бр.18 стр. 1533

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 Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на спортот во 2019 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на спортот во 2019 година, 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 29.10.2019 година.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и
член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл. весник на РМ” бр. 5/02) член 22a од Законот за спортот („Сл. весник на РМ“
бр.29/02...106/16) и член 45, став 13 од Статутот
на Општина Велес („Сл. гласник на Општина
Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10,15/14,18/19 и
06/19), а по предлог на Градоначалникот на
Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа
на спортот во 2019 година
Член 1
1.Со оваа Програма се врши изменување
и дополнување во Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на спортот во 2019
година и тоа:
·

Број 08-4236/14
31.10.2019 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 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за изменување
на Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на спортот во 2019 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за на Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на спортот во 2019
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/16
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

В о г л а в а I
МАНИФЕСТАЦИИ

С П О Р Т С К И

Во ставката со реден број 12„Вардарска
регата „Гемиџии“, во колона Предвидени
средства – Општина Велес износот „100.000“ се
заменува со „0“ и во колоната „вкупно“ износот
„100.000“ се заменува со „0“.
Во ставка ВКУПНО IСПОРТСКИ
М А Н И Ф Е СТА Ц И И в о к ол о н а П р ед в и д е н и
средства – Општина Велес износот „1.230.000“ се
заменува со „1.130.000“
В о с т а в к а В К У П Н О П Р О Г РА М А З А
АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ЗА 2019 ГОДИНА во
колона Предвидени средства – Општина Велес
износот „8.830.000 “ се заменува со „8.730.000“
Член 2
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во „Сл.
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/16
30.10.2019година
Велес
Претседател
на Советотна Општина Велес,
Ненад Коциќ

31 октомври

2019
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на заштитата на животната
средина во 2019 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштитата на животната средина во
2019 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 29.10.2019
година.
Број 08-4236/15
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 2 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“
12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 6/19) и член 145
од Деловникот на Општина Велес („Сл. гласник
на Општина Велес“ 12/06, 03/09, 18/10)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за активностите
на Општина Велес во областа на заштита на
животната средина во 2019 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштита на животната средина во
2019 година.

Бр.18 стр. 1534

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/17
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 05/02), и член 45, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19) и
член 145 од Деловникот на Советот на Општина
Велес (“Службен гласник на Општина Велес бр.
12/06, 03/09 и 18/10), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на заштитата на животната
средина во 2019 година
1. Во Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина во 2019 година („Сл.гласник
на Општина Велес“ бр. 19/18, 21/18, 8/19 и 10/19)
се врши изменување и дополнување и тоа:
Во Глава II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА,
во табеларниот преглед во колона Р10 “Заштита
на животната средина и природата”, износот од
“2.381.975“ се брише и се заменува со износ од
“4.081.975“.
Понатаму по точка 5 се додава нова точка
6 која гласи: ”Расчистување на опожарена
површина на дел од локалитет Езеро Младост”
со износ од “1.700.000”.
Во колона Вкупно износот “9.754.000“ се
брише и се заменува со износот “11. 454.000”.
2 . О в а а П р о г р а м а вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/17
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

31 октомври

2019
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Бр.294
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 План
за заштита и спасување на животни и
производи од животинско потекло од
природни непогоди
и други несреќи во Општина Велес

Се објавува Заклучокот за донесување План
за заштита и спасување на животни и производи
од животинско потекло од природни непогоди и
други несреќи во Општина Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/16
31.10.2019 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 седницата
одржана на ден 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на План за заштита и
спасување на животни и производи од
животинско потекло од природни непогоди
и други несреќи во Општина Велес
1.Советот на Општина Велес го донесе
Планот за заштита и спасување на животни и
производи од животинско потекло од природни
непогоди и други несреќи во Општина Велес кој е
дел од Планот за заштита и спасување од
природни непогоди и други несреќи на Општина
Велес донесен од Советот на Општина Велес во
2016 година („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.
05/16).

Бр.18 стр. 1535

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/18
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ 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 Заклучок за усвојување
Годишна програма за работа на ООУ „Панко
Брашнаров“ за учебната 2019/2020 година

 
Се објавува Заклучокот за усвојување
Годишна програма за работа на ООУ „Панко
Брашнаров“ за учебната 2019/2020 година, 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 29.10.2019 година.
Број 08-4236/17
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 108, став 1, алинеа 2
од Законот за основното образование („Сл.
весник на РМ“ бр. 161/19), член 36, став 1, точка 7
од Законот за локалната самоуправа („ Сл весник
на РМ“ бр.5/02) и член 45,став 1 од Статутот на
Општина Велес ( „Сл гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година донесе

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната програма за
работа на ООУ „Панко Брашнаров“ за
учебната 2019/2020 година

1. Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работа на ООУ „Панко
Брашнаров“ за учебната 2019/2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/19
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р
Бр.296
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 Извештај за работата на
општинската јавна установа за деца-детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес за
2018/2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување
Извештај за работата на општинската јавна
установа за деца-детск а градинк а „Димче
Мирчев“ Велес за 2018/2019 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/18
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.18 стр. 1536

Врз основа на член 116, став 1, алинеа 2 од
Законот за заштитата на децата („Службен
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), член 36, став 1, точка 9 од Законот за
лок алната 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 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за работата
на општинската јавна установа за децадетска градинка „Димче Мирчев“ Велес за
2018/2019 година
1. Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за работа на општинската јавна
установа за деца - детск а градинк а „Димче
Мирчев“ Велес за 2018/2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/20
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.297
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 Годишна програма за работата
на општинската јавна установа за деца детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за
2019/2020 година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Годишна програма за работата на општинската
јавна установа за деца - детска градинка „Димче
Мирчев“ Велес за 2019/2020 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 29.10.2019 година.
Број 08-4236/19
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 116, став 1, алинеа 2
од Законот за заштитата на децата („Службен
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), член 36, став 1, точка 9 од Законот за
л ок алната 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 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за работата
општинската јавна установа
за деца - детска градинка „Димче Мирчев“
Велес за 2019/2020 година
1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата општинската
јавна установа за деца - детска градинка „Димче
Мирчев“ Велес
за 2019/2020 година

Бр.18 стр. 1537

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/21
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.298
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 Одлуката за поголем број на
деца во групите на ОЈУДГ „Димче Мирчев“
Велес

Се објавува Решението за давање
согласност на Одлуката за поголем број на деца
во групите на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ 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 29.10.2019 година.
Број 08-4236/20
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 64, став 5 од Законот
за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ 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), 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, 13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за поголем
број на деца во групите на ОЈУДГ „Димче
Мирчев“ Велес за 2020 година

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за поголем број на деца во групите на
ОЈУ за деца-Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес со бр. 02-644/4 од 27.09.2019 година,
донесена од Управниот одбор на ОЈУДГ„Димче
М и рч е в “ В ел е с н а с ед н и ц ат а од р ж а н а н а
27.09.2019 година.

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 25-4211/22
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.299
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

Бр.18 стр. 1538

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 29.10.2019 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување и именување член на
Управен одбор во
ОЈУД „Димче Мирчев“ Велес
1.Сања Неделковска претставник на
совет на родители, се разрешува од должност
член на Управен одбор на ОЈУД „Димче Мирчев“
Велес.
2.За член на Управен одбор на ОЈУД
„Димче Мирчев“ Велес претставник на совет на
родители се именува:
· Оливера Хаџи Арсова
3. Ова Решение влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/23
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.300

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за разрешување и
именување член на Управен одбор на ОЈУДГ
„Димче Мирчев“ Велес
Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Управен одбор на ОЈУДГ
„Димче Мирчев“ Велес, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
29.10.2019 година.

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 членови на
Управниот одбор на ЈКП „Дервен“ Велес

Број 08-4236/21
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 114 од Закон за
заштита на децата („Сл. весник на РМ“ 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) член 36 став 1 точка 5 од Законот за
локалната самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.

Се објавува Решението за разрешување
и именување членови на Управниот одбор на ЈКП
„Дервен“ Велес, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 29.10.2019
година.
Број 08-4236/22
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.301

Врз основа на член 17, став 3 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 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 5 од Законот за локалната
сaмоуправа („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, 15/19 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе




РЕ Ш Е Н И Е
за разрешување и именување членови
на Управниот одбор на ЈКП „Дервен“ Велес

1.Од должноста членови на Управниот
одбор на ЈКП „Дервен“ Велес се разрешуваат:
·
·
·
·
·

Пецо Стојановски
Валентин Алчев
Сашко Климкаров
Лазе Штипјанов
Левкова Марија

Бр.18 стр. 1539

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 разгледување

Информација
за состојбите во авто-такси
превозот на патници во Општина Велес

Се објавува Заклучокот за разгледување
Информација за с остојбите во авто-так си
превозот на патници во 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 29.10.2019 година.
Број 08-4236/23
31.10.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р


2.За членови на Управниот одбор на ЈКП
„Дервен“ Велес се именуваат:
·
·
·
·
·

Mартин Јакимовски
Македонка Василевска
Дарко Димевски
Димитар Влаинов
Александар Јаковлевски

3.Мандатот на членовите на Управниот
одбор на ЈКП „Дервен“ Велес не може да биде
подолг од четири години.

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 25-4211/24
30.10.2019 година
Велес









Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ 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 седница
одржана на 29.10.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за разгледување Информација за состојбите
во авто-такси превозот на патници во
Општина Велес

1. Советот на Општина Велес ја разгледа
Информацијата за состојбите во авто-такси
превозот на патници во Општина Велес.

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/25
30.10.2019 година
Велес 










Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ненад Коциќ с.р

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.302
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 прифаќање
Иницијативата за спроведување анкета во
сите основни и средни училишта во
Oпштина Велес, поврзана со употребата на
мобилни телефони за време на настава


Се објавува Заклучокот за прифаќање
Иницијативата за спроведување анкета во сите
основни и средни училишта во Oпштина Велес,
поврзана со употребата на мобилни телефони за
време на настава, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
29.10.2019 година.
Број 08-4236/24
31.10.2019 година
Велес

Локалниот совет за превенција од детско
престапништво на Општина Велес во соработка
со советникот за образование ќе ги изготви
прашањата за анкетата која се однесува за
потребата од користење на мобилни телефони за
време на настава, анкетата ќе се достави во сите
средни и основни училишта. До советникот за
образование ќе се достават резултатите од
анкетата и во координација со Локалниот совет
за превенција од детско претстапништво ќе дадат
до СОВ предлози за понатамошни насоки.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-4211/26
30.10.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр.303
Република Северна Македонија
Општина Велес
Бр.03-4152/1
29.10.2019 година




ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА
ПИСМЕНО

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, 3/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.10.2019 година, донесе

·

ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на Иницијативата за
спроведување на анкета во сите основни и
средни училишта во Oпштина Велес,
поврзана со употребата на мобилни
телефони за време на настава

·

1.Советот на Општина Велес ја прифаќа
доставената Иницијатива за спроведување на
анкета во сите основни и средни училишта во
Oпштина Велес, поврзана со употребата на
мобилни телефони за време на настава и го
донесе следниот заклучок:
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Општина Велес врши јавна достава
на следните управни акти:
Решение ИП.1Бр.17-75 од 09.10.2019
година, издадено од овластен градежен
инспектор по овластување на Општина
Велес на непознат инвеститор со кое му
се наредува во рок од 5(пет)дена по
приемот на Решението, да ја отстрани
лимената гаража со димензии 2,80 м х
4,80 м на КП 16887 КО Велес, на локација
к о м п л е к с УЗУ С во В ел е с , з а р а д и
уредување на просторот;
Решение ИП.1Бр.17-81 од 16.10.2019
година, издадено од овластен градежен
инспектор по овластување на Општина
Велес на непознат инвеститор со кое му
се наредува во рок од 5(пет)дена по
приемот на Решението, да ја отстрани
бараката-пиљара со димензии 3,90 м х
4,40 м на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1,
КО Велес, заради уредување на
просторот
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·
·

·

Решение ИП.1Бр.17-82 од 16.10.2019
година, издадено од овластен градежен
инспектор по овластување на Општина
Велес на непознат инвеститор со кое му
се наредува во рок од 5(пет)дена по
приемот на Решението, да ја отстрани
барака-сендвичара со димензии 3,90 м х
2,50 м поставена на КП бр.6677/2 и КП
бр.10316/1, КО Велес, заради уредување
на просторот;
Решение ИП.1Бр.17-83 од 16.10.2019
година,издадено од овластен градежен
инспектор по овластување на Општина
Велес на непознат инвеститор со кое му
се наредува во рок од 5(пет)дена по
приемот на Решението, да ја отстрани
поставената барак а(трафик а) со
димензии 2,20 м х 2,20 м поставена на КП
бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО Велес,
заради уредување на просторот.
Се повик уваат непознатите
инвеститори-непознати субјекти, на кои
се однесуваат Решенијата на
овластениот градежен инспектор по
овластување при Општина Велес, по
истек от на 10 дена од дат умот на
објавата во Слу ж беното гласил о на
Општината и во дневниот печат, во рок од
5(пет) дена наведен во решенијата, да ги
от с т р а н ат б е с п р а в н о п о с т а в е н и т е
објекти.
Известувањето за управните акти
к о и с е од н е с у в а ат н а н е п о з н ат и т е
инвеститори, ќе се смета дека е извршено
по истекот на 10 (десет)дена од датумот
на објавата по пат на службено
објавување во Службеното гласило на
Општината и во дневниот печат.
Против Решението за
отстранување на градбата со кое се
наредува отстранување на
градбата,незадоволната странка има
право на жалба до Државна комисија за
одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната
постапка, во рок од 8 (осум) дена од денот
на приемот на Решението.
Изјавената жалба против
п р в о с т е п е н о т о Ре ш е н и е с о к о е с е
наредува остранување на градбата,
согласно член 137 од Законот за
градење„(Сл.весник на РМ
бр.130/09.....168/18),не го одлага
извршувањето на Решението.
Се предупредуваат непознатите
инвеститори дека ваквиот начин на јавна
д о с та ва с е с м ета з а ур ед е н и д е к а
ш т ет н и т е п о с л ед и ц и к о и м о ж ат д а
настанат поради правосилност и
извршност на Решенијата на кои се
однесува објавата, ги сносат самите
учесници.Со јавната објава во
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Службеното гласило на
Општината и во дневниот печат се смета
дека непознатите инвеститори се уредно
известени за Решенијата издадени од
овластен градежен инспектор по
овластување на Општина Велес.
Општина Велес
Република Северна Македонија
Општина Veles
ИП.1 Бр.17-81
09.10.2019 година

Врз основа на член 135 став 1 алинеа 3 од
Законот за градење(„Службен весник на РМ“
бр.130/09..............168/18) а в.в. со член 39,член
84 и член 86 од Зак онот за општа управна
постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15) и член 42
од Законот за инспекциски надзор(Сл.весник на
РМ бр.50/10..............120/18),овластениот
г р а д е ж е н и н с п е к т о р п о о вл а с т у в а њ е п р и
Општина Велес, на ден 09.10.2019 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.СЕ НАРЕДУВА на непознат инвеститор, во
рок од 5 дена по приемот на ова Решение, да ја
отстрани поставената барак а - пиљара с о
димензии 3,90 м х 4,40 м на КП бр.6677/2 и КП
бр.10316/1, КО Велес, заради уредување на
просторот.
2. Д околку градбата не се отстрани во
определениот рок, ќе се пристапи кон
присилно извршување на градбата.
3. Трошоците за извршување на решението
се надоместуваат од извршеникот.
4. Ж албата против ова Решение не го
одлага извршувањето на Решението.

Образложение
Овластениот градежен инспектор по
овласт ување при Општина Велес,
постапувајќи по службена должност при
вршење на инспекциски надзор, на ден
03.10.2019 година изврши увид на лице
место на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО
Велес, при што к онстатира дек а на
посочената локација е поставена баракапиљара со димензии 3,90 м х 4,40 м,за која
инвеститорот не е познат.

31 октомври

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Согласно член 39 од Законот за
инспекциски надзор(Службен весник на РМ
бр.50/10......120/18)овластен градежен инспектор
по овластување на местото на надзорот остави
покана на барака - пиљара на непознат субјект
на надзорот, да биде присутен на ден 08.10.2019
година во 10:00 часот во службените простории
на Општина Велес поради извршување на
инспекциски надзор. Бидејќи непознатиот субјект
на надзорот не се јави на поканата согласно член
3 9 од З а к о н от з а и н с п е к ц и с к и н а д з о р , в о
определениот ден и час,овластениот градежен
инспектор по овластување изврши инспекциски
надзор без присуство на субјектот на
надзорот(инвеститорот) а во присуство на
службени лица, за што составен е записник ИП1
бр.17-81 од 08.10.2019 година. По сознание од
надлежниот орган–Одделение за
урбанизам,бараката-пиљара е поставена без
потребната документација односно Решение.
На ден 09.10.2019 година во 13:00 часот
овластениот градежен инспектор по
овластување изврши контролен инспекциски
надзор на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1 КО Велес
при што утврди дека бараката-пиљарата не е
отстранета. За извршениот к онтролен
инспекциски надзор од страна на овластениот
градежен инспек тор по овласт ување во
присуство на службено лице составен е записник
ИП1бр.17-81 од 09.10.2019 година,заведен во
дневник за водење на инспекциски надзор под
број 726.
Поради горенаведеното,се наредува
поставената барака - пиљара со димензии 3,90 м
х 4,40 м на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО
Велес,да се отстрани и земјиштето да се врати
во првобитна с остојба во рок од 5 дена од
приемот на ова решение.
Трошоците за отстранување на објектот ќе се
утврдат во моментот на дејствието согласно
фазата односно степенот на изграденост на
објектот во која се наоѓа истиот и реалните
трошоци за отстранувањето.
Согласно член 84 и 86 од Законот за општа
управна постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15),
кога се работи за непознат инвеститор-непознат
субјект јавниот орган доставата ја врши со јавна
објава. Јавниот орган писмената и актите ги
објавува во дневен печат кој е дистрибуиран во
целата држава,во текот на два последователни
дена. Извест увањето преку објавување во
Службен весник на РМ или во службено гласило
на единиците на л ок алната самоуправа е
задолжително кога се однесува управен акт што
засега лица кои што не му се познати на јавниот
орган. Извест увањето по пат на слу ж бено
објавување ќе се смета дека е извршено по
истекот на десет дена од датумот на објавување.
Изјавената жалба против првостепеното
Решение со кое се наредува отстранување на
градбата,с огласно член 137 од Зак онот за
градење („Службен весник на РМ“
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бр.130/09........168/18),не го одлага
извршувањето на Решението.
Со оглед на тоа што при инспекцискиот
надзор е утврдено дека градителот ја изградил
градбата без решение за поставување согласно
ч л е н 1 3 5 а л и н е а 3 од З а к о н от з а г р а д е њ е
(„Службен весник на РМ“ бр.130/09........168/18),
се донесе Решение како во диспозитивот.
П РА В Н А П ОУ К А : П р от и в о ва Ре ш е н и е
незадоволната страна има право на жалба до
Државна комисија за одлучување во втор
степен во областа на инспекциски надзор и
прекршочната постапка во рок од 8 дена од
денот на приемот на ова Решение.
Жалбата се таксира со уплата на 250,00
денари на трезорск а сметк а на НБРМ
бр.100000000063095, упл.с/ка 840-111-03182,
ц ел н а д о з н а к а А д м и н и с т р а т и в н и т а к с и ,
прих.Шифра 722 315 00.
ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
по овластување
број 08-2784/13 од 02.09.2019 год.
д.и.a Роза Здравева
Република Северна Македонија
Општина Veles
ИП.1 Бр.17-82
09.10.2019 година
Врз основа на член 135 став 1 алинеа 3 од
Законот за градење(„Службен весник на РМ“
бр.130/09..............168/18) а в.в. со член 39,член
84 и член 86 од Зак онот за општа управна
постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15) и член 42
од Законот за инспекциски надзор(Сл.весник на
РМ бр.50/10..............120/18),овластениот
г р а д е ж е н и н с п е к т о р п о о вл а с т у в а њ е п р и
Општина Велес, на ден 09.10.2019 година го

донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.СЕ НАРЕДУВА на непознат инвеститор, во
рок од 5 дена по приемот на ова Решение, да ја
отстрани поставената барака-сендвичара со
димензии 3,90 м х 2,50 м поставена на КП
бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО Велес, заради
уредување на просторот.
2. Д околку градбата не се отстрани во
определениот рок, ќе се пристапи кон
присилно извршување на градбата.
3. Трошоците за извршување на решението
се надоместуваат од извршеникот.
4. Ж албата против ова Решение не го
одлага извршувањето на Решението.
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Образложение
Овластениот градежен инспектор по
овласт ување при Општина Велес,
постапувајќи по службена должност при
вршење на инспекциски надзор, на ден
03.10.2019 година изврши увид на лице
место на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО
Велес, при што к онстатира дек а на
посочената локација е поставена баракасендвичара со димензии 3,90 м х 2,50 м,за
која инвеститорот не е познат.
Согласно член 39 од Законот за
инспекциски надзор(Службен весник на РМ
бр.50/10......120/18)овластен градежен
инспектор по овластување на местото на
надзорот остави пок ана на барак а сендвичара на непознат субјект на
надзорот, да биде присутен на ден
08.10.2019 година во 09:30 час от во
службените простории на Општина Велес
поради извршување на инспекциски надзор.
Бидејќи непознатиот субјект на надзорот не
се јави на поканата согласно член 39 од
Законот за инспекциски надзор, во
о п р ед ел е н и от д е н и ч а с , о вл а с т е н и от
градежен инспектор по овластување изврши
и н с п е к ц и с к и н а д зо р без п р и с ус т во н а
субјектот на надзорот(инвеститорот) а во
присуство на службени лица, за што
с о с т а в е н е з а п и с н и к И П 1 б р . 1 7 - 8 2 од
08.10.2019 година. По сознание од
надлежниот орган–Одделение за
урбанизам,барак ата-сендвичара е
поставена без потребната документација
односно Решение.
На ден 09.10.2019 година во 12:30 часот
овластениот градежен инспек тор по
овластување изврши контролен инспекциски
надзор на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1 КО
В ел е с п р и ш то у т в рд и д е к а ба р а к ата сендвичара не е отстранета. За извршениот
контролен инспекциски надзор од страна на
овластениот градежен инспек тор по
овластување во присуство на службено
лице составен е записник ИП1бр.17-82 од
09.10.2019 година,заведен во дневник за
водење на инспекциски надзор под број 727.
Поради горенаведеното,се наредува
поставената барак а-сендвичара со
димензии 3,90 м х 2,50 м поставена на КП
бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО Велес,да се
отстрани и земјиштето да се врати во
првобитна состојба во рок од 5 дена од
приемот на ова решение.
Трошоците за отстранување на објектот
ќе се утврдат во моментот на дејствието
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с огласно фазата односно степенот на
изграденост на објектот во која се наоѓа
истиот и реалните трошоци за
отстранувањето.
Согласно член 84 и 86 од Законот за
општа управна постапка(Сл.весник на РМ
бр.124/15), кога се работи за непознат
инвеститор-непознат субјект јавниот орган
доставата ја врши со јавна објава. Јавниот
орган писмената и актите ги објавува во
дневен печат кој е дистрибуиран во целата
држава,во текот на два последователни
дена. Известувањето преку објавување во
Службен весник на РМ или во службено
гл а с и л о н а ед и н и ц и т е н а л о к а л н ат а
с а м оу п р а ва е з а д ол ж и тел н о к о га с е
однесува управен акт што засега лица кои
што не му се познати на јавниот орган.
Извест увањето по пат на слу ж бено
објавување ќе се смета дека е извршено по
и с т е к о т н а д е с ет д е н а о д д а т у м о т н а
објавување.
Изјавената жалба против првостепеното
Решение со кое се наредува отстранување
на градбата,согласно член 137 од Законот за
градење („Службен весник на РМ“
бр.130/09........168/18),не го одлага
извршувањето на Решението.
Со оглед на тоа што при инспекцискиот
н а д зо р е у т в рд е н о д е к а г р а д и тел от ј а
изградил градбата без решение за
поставување согласно член 135 алинеа 3 од
Законот за градење („Службен весник на РМ“
бр.130/09........168/18), се донесе Решение
како во диспозитивот.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение
незадоволната страна има право на жалба
до Државна комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекциски
надзор и прекршочната постапка во рок од
8 дена од денот на приемот на ова Решение.
Жалбата се таксира со уплата на 250,00
денари на трезорск а сметк а на НБРМ
бр.100000000063095, упл.с/ка 840-11103182, цел на дознака Административни
такси, прих.Шифра 722 315 00.

ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
по овластување
број 08-2784/13 од 02.09.2019 год.
д.и.a Роза Здравева
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Република Северна Македонија
Општина Veles
ИП.1 Бр.17-83
09.10.2019 година
Врз основа на член 135 став 1 алинеа 3 од
Законот за градење(„Службен весник на РМ“
бр.130/09..............168/18) а в.в. со член 39,член
84 и член 86 од Зак онот за општа управна
постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15) и член 42
од Законот за инспекциски надзор(Сл.весник на
РМ бр.50/10..............120/18),овластениот
г р а д е ж е н и н с п е к т о р п о о вл а с т у в а њ е п р и
Општина Велес, на ден 09.10.2019 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.СЕ НАРЕДУВА на непознат инвеститор, во
рок од 5 дена по приемот на ова Решение, да ја
отстрани поставената барак а(трафик а) с о
димензии 2,20 м х 2,20 м поставена на КП
бр.6677/2 и КП бр.10316/1, КО Велес, заради
уредување на просторот.
2. Д ок олк у градбата не се отстрани во
определениот рок, ќе се пристапи кон
присилно извршување на градбата.
3. Трошоците за извршување на решението
се надоместуваат од извршеникот.
4. Ж а л бата п р от и в о ва Ре ш е н и е н е го
одлага извршувањето на Решението.
Образложение
Овластениот градежен инспек тор по
овластување при Општина Велес, постапувајќи
по службена должност при вршење на
инспекциски надзор, на ден 03.10.2019 година
изврши увид на лице место на КП бр.6677/2 и КП
бр.10316/1, КО Велес, при што констатира дека
на посочената локација е поставена
барака(трафика) со димензии 2,20 м х 2,20 м,за
која инвеститорот не е познат.
Согласно член 39 од Законот за инспекциски
надзор(Службен весник на РМ
бр.50/10......120/18)овластен градежен инспектор
по овластување на местото на надзорот остави
покана на барака - трафика на непознат субјект
на надзорот, да биде присутен на ден 08.10.2019
година во 09:00 часот во службените простории
на Општина Велес поради извршување на
инспекциски надзор. Бидејќи непознатиот субјект
на надзорот не се јави на поканата согласно член
3 9 од З а к о н от з а и н с п е к ц и с к и н а д з о р , в о
определениот ден и час,овластениот градежен
инспектор по овластување изврши инспекциски
надзор без присуство на субјектот на
надзорот(инвеститорот) а во присуство на
службени лица, за што составен е записник ИП1
бр.17-83 од 08.10.2019 година. По сознание од
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надлежниот орган–Одделение за
урбанизам,бараката-трафика е поставена без
потребната документација односно Решение.
На ден 09.10.2019 година во 12:00 часот
овластениот градежен инспектор по
овластување изврши контролен инспекциски
надзор на КП бр.6677/2 и КП бр.10316/1 КО Велес
при што утврди дека бараката-трафика не е
отстранета. За извршениот к онтролен
инспекциски надзор од страна на овластениот
г р а д е ж е н и н с п е к т о р п о о вл а с т у в а њ е в о
присуство на службено лице составен е записник
ИП1бр.17-83 од 09.10.2019 година,заведен во
дневник за водење на инспекциски надзор под
број 728.
Поради горенаведеното,се наредува
поставената барака-трафика со димензии 2,20 м
х 2,20 м поставена на КП бр.6677/2 и КП
бр.1 0 3 16/1 , КО Велес,да се отстрани и
земјиштето да се врати во првобитна состојба во
рок од 5 дена од приемот на ова решение.
Трошоците за отстранување на објектот ќе се
утврдат во моментот на дејствието согласно
фазата односно степенот на изграденост на
објектот во која се наоѓа истиот и реалните
трошоци за отстранувањето.
Согласно член 84 и 86 од Законот за општа
управна постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15),
кога се работи за непознат инвеститор-непознат
субјект јавниот орган доставата ја врши со јавна
објава. Јавниот орган писмената и актите ги
објавува во дневен печат кој е дистрибуиран во
целата држава,во текот на два последователни
дена. Известувањето преку објавување во
Службен весник на РМ или во службено гласило
на единиците на л ок алната самоуправа е
задолжително кога се однесува управен акт што
засега лица кои што не му се познати на јавниот
орган. Извест увањето по пат на слу ж бено
објавување ќе се смета дека е извршено по
истекот на десет дена од датумот на објавување.
Изјавената жалба против првостепеното
Решение со кое се наредува отстранување на
градбата,с огласно член 137 од Зак онот за
градење(„Службен весник на РМ“
бр.130/09........168/18), не го одлага
извршувањето на Решението.

Со оглед на тоа што при инспекцискиот
н а д зо р е у т в рд е н о д е к а г р а д и тел от ј а
изградил градбата без решение за
поставување согласно член 135 алинеа 3 од
Законот за градење („Службен весник на РМ“
бр.130/09........168/18), се донесе Решение
како во диспозитивот.
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П РА В Н А П ОУ К А : П р от и в о ва Ре ш е н и е
незадоволната страна има право на жалба до
Државна комисија за одлучување во втор степен
во о бл а с та н а и н с п е к ц и с к и н а д зо р и
прекршочната постапка во рок од 8 дена од
денот на приемот на ова Решение.
Жалбата се таксира со уплата на 250,00
денари на трезорск а сметк а на НБРМ
бр.100000000063095, упл.с/ка 840-111-03182,
ц ел н а д о з н а к а А д м и н и с т р а т и в н и т а к с и ,
прих.Шифра 722 315 00.
ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
по овластување
број 08-2784/13 од 02.09.2019 год.
д.и.a Роза Здравева
Република Северна Македонија
Општина Veles
ИП.1 Бр.17-75
09.10.2019 година
Врз основа на член 135 став 1 алинеа 3 од
Законот за градење(„Службен весник на РМ“
бр.130/09..............168/18) а в.в. со член 39,член
84 и член 86 од Зак онот за општа управна
постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15) и член 42
од Законот за инспекциски надзор(Сл.весник на
РМ бр.50/10..............120/18),овластениот
градежен инспектор при Општина Велес, на ден
09.10.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.СЕ НАРЕДУВА на непознат инвеститор, во
рок од 5 дена по приемот на ова Решение, да ја
отстрани поставената лимена гаража бр.8 со
димензии 2,80 м х 4,80 м на КП 16887 КО Велес,
на локација комплекс УЗУС во Велес, заради
уредување на просторот.
2. Д ок олк у градбата не се отстрани во
определениот рок, ќе се пристапи кон
присилно извршување на градбата.
3. Трошоците за извршување на решението
се надоместуваат од извршеникот.
4. Ж а л бата п р от и в о ва Ре ш е н и е н е го
одлага извршувањето на Решението.
Образложение
О вл а с те н и от г р а д е ж е н и н с п е к то р п р и
Општина Велес, постапувајќи по службена
должност при вршење на инспекциски надзор, на
ден 25.09.2019 година изврши увид на лице место
на КП 16887 КО Велес, заради уредување на
просторот во комплекс УЗУС,при што констатира
дека на посочената локација е поставена лимена
гаража со број 8 со димензии од 2,80мх4,80м, за
која инвеститорот не е познат.
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Согласно член 39 од Законот за инспекциски
надзор(Службен весник на РМ
бр.50/10......120/18)овластен градежен инспектор
н а м е с тото н а н а д зо р от о с та в и п о к а н а н а
гаражата бр.8 на непознат субјект на надзорот,
да биде присутен на ден 02.10.2019 година во
1 0 : 3 0 ч а с от в о с л у ж б е н и т е п р о с т о р и и н а
Општина Велес поради вршење на инспекциски
надзор. Бидејќи непознатиот субјект на надзорот
не се јави на пок аната согласно член 39 од
Законот за инспекциски надзор, во определениот
ден и час,овластениот градежен инспектор го
изврши инспекцискиот надзор без присуство на
су бјек тот на надзорот(инвеститорот) а во
присуство на службени лица, за што составен е
записник ИП1 бр.17-75 од 02.10.2019 година. По
сознание од надлежниот орган–Одделение за
урбанизам,лимената гаража број 8 е поставена
без потребната документација односно Решение.
На ден 03.10.2019 година овластениот
градежен инспектор изврши контролен
инспекциски надзор на КП 16887 КО Велес при
што утврди дека лимената гаража број 8 во
Комплекс УЗУС не е отстранета, за што во
присуство на службени лица составен е записник
ИП1бр.17-75 од 03.10.2019 година,заведен во
дневник за водење на инспекциски надзор под
број 720.
Поради горенаведеното,се наредува
лимената гаража број 8 на КП 16887 КО Велес,да
с е отс т р а н и и зе м ј и ш тето д а с е в р ат и во
првобитна состојба во рок од 5 дена од приемот
на ова решение.
Трошоците за отстранување на објектот ќе се
утврдат во моментот на дејствието согласно
фазата односно степенот на изграденост на
објектот во која се наоѓа истиот и реалните
трошоци за отстранувањето.
Согласно член 84 и 86 од Законот за општа
управна постапка(Сл.весник на РМ бр.124/15),
кога се работи за непознат инвеститор-непознат
субјект јавниот орган доставата ја врши со јавна
објава. Јавниот орган писмената и актите ги
објавува во дневен печат кој е дистрибуиран во
целата држава,во текот на два последователни
дена. Известувањето преку објавување во
С л у ж бе н ве с н и к н а РСМ и л и во с л у ж бе н о
гласило на единиците на локалната самоуправа
е задолжително кога се однесува управен акт што
засега лица кои што не му се познати на јавниот
орган. Извест увањето по пат на слу ж бено
објавување ќе се смета дека е извршено по
истекот на десет дена од датумот на објавување.
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Изјавената жалба против
првостепеното Решение со кое се наредува
отстранување на градбата,согласно член
137 од Законот за градење („Службен весник
на РМ“ бр.130/09........168/18),не го одлага
извршувањето на Решението.
Со оглед на тоа што при инспекцискиот
надзор е утврдено дек а градител от ја
изградил градбата без решение за
поставување согласно член 135 алинеа 3 од
Законот за градење („Службен весник на РМ“
бр.130/09........168/18), се донесе Решение
како во диспозитивот.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение
незадоволната страна има право на жалба
до Државна комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекциски
надзор и прекршочната постапка во рок од
8 дена од денот на приемот на ова Решение.
Жалбата се таксира со уплата на 250,00
денари на трезорск а сметк а на НБРМ
бр.100000000063095, упл.с/ка 840-11103182, цел на дознака Административни
такси, прих.Шифра 722 315 00.

ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
по овластување
број 08-2784/13 од 02.09.2019 год.
д.и.а Роза Здравева
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