СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 2 година LV

Излегува по потреба

04 февруари 2019 година

Бр.18
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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Oдлука за изработка на
Физибилити студија за оправданоста на
доделување на договор за воспоставување
на јавно-приватно партнерство за објект на
КП 1846 (поранешен Офицерски дом)
Се објавува Oдлуката за изработка на
Физибилити студија за оправданоста на
доделување на договор за воспоставување на
јавно-приватно партнерство за објект на КП 1846
(поранешен Офицерски дом), што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 31.01.2019 година
Број 08-528/1
04.02.2019 година
В е л е с
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 16 од Законот за концесија и јавно
приватно партнерство („Сл.весник на РМ“
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15)) и член 45,
став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.
гласник“ на Општина Велес бр. 12/06,
3/09,18/10,15/14 и 15/18),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Физибилити студија за
оправданоста на доделување на
договор за воспоставување на јавноприватно партнерство за објект
на КП 1846 (поранешен Офицерски дом)

Член 1

Со оваа Одлука се започнува постапка за
за изработка на Физибилити студија за
оправданоста на доделување на договор за
воспоставување на јавно-приватно партнерство
(во понатамошниот текст - партнерство), за
објект на КП1846 или поранешен Офицерски
дом.
Член 2
Иницијативата јавниот партнер
–општината ја започнува со доставување на
одлука за започнување на постапката за јавно
приватно партнерство на претходно изготвена
студија.
Јавното-приватно партнерство е договор
од финансиски интерес склучен помеѓу јавниот
партнер – општината и приватниот партнер за
реконструкција и ставање во употреба на објект
на КП 1846 или поранешен Офицерскиот дом.
Член 3

Физибилити студијата треба да ги
содржи:
Извршно резиме
Општ дел
Техничка нализа
Финансиско економска анализа
Правна анализа
Општи заклучоци и препораки
Член 4

Постапк ата за изготвување на
Физибилити студијата ќе биде спроведена
согласно Законот за јавните набавки, а по
претходно направена анализа /извештај за начин
на постапување со овој објект, изработена од
БСЦ ЕСТЕК Скопје.
Член 5

Податоците кои се потребни при
изготвување на Студијата ќе бидат обезбедени
од страна на Општина Велес како сопственик
преку давање на услуга, во започнувањето на
иницијативата за пристапување кон партнерство.
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Член 6
С р ед с т ватаз а и з гот ву ва њ е н а о ва а
Студија ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Велес, а постапката за изготвување на
Студија ќе ја спроведе Комисијата за јавни
набавки на Општина Велес.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-506/3
01.02.2019 год.
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр.19
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 и 15/18)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за изработка
на Физибилити студија
за оправданоста на доделување на
договор за воспоставување на јавноприватно партнерство
за реконструкција на Градски базен
Се објавува Одлуката за изработка на
Ф и з и б и л и т и с т уд и ј а з а о п р а в д а н о с т а н а
доделување на договор за воспоставување на
јавно-приватно партнерство за реконструкција на
Градски базен, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 31.01.2019
година
Број 08-528/2
04.02.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 16 од Законот за концесија и јавно
приватно партнерство („Сл.весник на РМ“
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15)и член 45,
став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.
гласник“ на Општина Велес бр. 12/06,
3/09,18/10,15/14 и 15/18)

Бр.2 стр. 22

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за изработка на Физибилити студија за
оправданоста на доделување на
договор за воспоставување на јавноприватно партнерство
за реконструкција за Градски базен
Член 1
Со оваа Одлука се започнува постапка за
изработк а на Физибилити студија за
о п р а вд а н о с та н а д од ел у ва њ е д о го во р з а
воспоставување на јавно-приватно партнерство
з а р е к о н с т р у к ц и ј а з а Гр а д с к и б а з е н ( в о
понатамошниот текст - партнерство).
Член 2
Иницијативата јавниот партнер
–општината ја започнува со доставување на
одлука за започнување на постапката за јавно
приватно партнерство на претходно изготвена
студија.
Јавното-приватно партнерство е договор
од финансиски интерес склучен помеѓу јавниот
партнер – општината и приватниот партнер за
Реконструкција на градски базен и уредување со
реквизити за спорт и рекреација на вода.
Член 3
Ф и з и б и л и т и с т уд и ј ат а т р е ба д а г и
содржи:
Извршно резиме
Општ дел
Техничка нализа
Финансиско економска анализа
Правна анализа
Општи заклучоци и препораки
Член 4
Постапката за изготвување на
Физибилити студијата ќе биде спроведена
с огласно Зак онот за јавните набавки,а по
претходно направена анализа /извештај за начин
на постапување со овој објект, изработена од
БСЦ ЕСТЕК Скопје.
Член 5

Податоците кои се потребни при
изготвување на Студијата ќе бидат обезбедени
од страна на Општина Велес како сопственик
преку давање на услуга, во започнувањето на
иницијативата за пристапување кон партнерство.
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Бр.2 стр. 23

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019година, донесе

Член 6
С р ед с т ватаз а и з гот ву ва њ е н а о ва а
Студија ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Велес, а постапката за изготвување на
Студија ќе ја спроведе Комисијата за јавни
набавки на Општина Велес.

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на вредноста на бодот за
платите на административните службеници
во Општина Велес за 2019 година

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".

Член 1

Во Одлуката за утврдување на вредноста
на бодот за платите на административните
службеници во Општина Велес за 2019 година
(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 22/18), во
член 1, бројот „76,8“ се брише и се заменува со
бројот „77,24“.
Во член 1 се додава нов став кој гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување на
платите на административните службеници од
77,24 денари, важи за период од 01.01.2019
година до 31.08.2019 година, а за период од
01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува
81,10 денари.

Број 25-506/4
на Советот на Општина Велес
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
01.02.2019 год.
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 20
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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Велес“, а ќе се применува со исплата на платата
за јануари 2019 година.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за изменување
и дополнување на Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на државните
службеници за 2019година

Број 25-506/5
01.02.2019 год.
Велес

Се објавува Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување на
вредноста на бодот за пресметување на платите
на државните службеници за 2019година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 31.01.2019 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Број 08-528/3
04.02.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот
за административни службеници („Службен
весник на Р.М.” бр. 27/14,199/14, 48/15,154/15 и
05/16), член36 од Зак онот за л ок алната
самоуправа („Службен весник на Р.М.” бр.5/02) и
член 45 од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес” бр.12/06,3/09, 18/10 и
15/14),
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Бр. 21
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 и 15/18)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за
повлекување на точка од дневен ред
–Одлука за усвојување на Локален
акционен план на Општина Велес во
областа вработување, домување,
образование и здравство за периодот
2019-2021
Се објавува Заклучокот за повлекување
на точка од дневен ред -Одлука за усвојување на
Локален акционен план на Општина Велесво
областа вработување, домување, образование и
здравство за периодот 2019-2021, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 31.01.2019 година.
Број 08-528/4
04.02.2019 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 и 15/18),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за повлекување на точка од дневен ред –
Одлуказа усвојување на Локален акционен
план на Општина Велес во областа на
вработување, домување,образование и
здравство за периодот 2019-2021
1.Советот на Општина Велес донесе
Заклучок за повлекување на точка на дневен редОдлуказа усвојување на Локален акционен план
на Општина Велес во областа на вработување,
домување,образование и здравство за периодот
2 0 1 9 - 2 0 2 1 , п о ба р а њ е н а п р ед л а гач от, з а
доработка на истиот.

Бр.2 стр. 24

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-506/6
01.02.2019година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 22
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 и 15/18)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за изменување
и дополнување на Програмата за изработка
на Урбанистички планови
во Општина Велес за 2019 година
Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за изработк а на Урбанистички
планови во Општина Велес за 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 31.01.2019 година
Број 08-528/5
04.02.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10,15/14 и 15/18),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за изменување
и дополнување на Програмата за изработка
на Урбанистички планови во
Општина Велес за 2019 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за изработк а на Урбанистички
планови во Општина Велес за 2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Врз основа на член 20 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање

41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51

(„Сл.весник на РМ” бр.199/14, 44/15, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 45
став1 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 31.01.2019 година донесе
П РО Г Р А М А
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на
Урбанистички планови во Општина Велес за
2019 година
1 . В о П р о г р а м ат а з а и з р а б от к а н а
Урбанистички планови во Општина Велес за
2019 година („Службен гласник на Општина
Велес”бр.19/18) се врши следнава измена:
Во глава II –„Планирање”,точк а5
“Планови во постапка во 2019 год.:”
Во табелата после реден бр. 38 текстот
во та бел ата с е д од а ва ат н о в и р ед о в и с о
следниот текст:
2 . О ва а П р о г р а м а вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.

Број 25-506/7
01.02.2019година
Велес

39
40

Бр.2 стр. 25

Број 25-506/7
01.02.2019 год.
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Детален урбанистички план за де л од УБ 28, УЕ 4, Општина Велес
Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ 5, УБ 24 и дел
од УЕ6 и УБ 35, Општина Велес, (младински парк)
Детален урбанистички план за КП 16880, КО Велес, УБ 6, УЕ 1, Општина
Велес
Детален урбанистички план за дел од УБ 25, УЕ 3, Општина Велес
Детален урбанистички план за дел од УБ 38, КО Велес, Општина Велес
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од УБ 10, УЕ 1,
Општина Велес
Урбанистички план вон населено место за КП 1193/1 и КП бр. 1193/2, КО
Башино село, Општина Велес
Локална урбанистичка планска документација за КП 1090/1, КО Отовица,
Општина Велес
Локална урбанистичка планска документација за дел од КП 1826, КП 1827 и КП
1829, КО Оризари-вон град., Општина Велес
Локална урбанистичка планска документацијасо намена Г2- лесна и
незагадувачка индустрија, на дел од КП 18 77, КО Оризари-вон град., Општина
Велес
Локална урбанистичка планска документација за КП 1101, со намаена А4 времено сместување, КО Отовица, Општина Велес.
Општ акт за село Отовица
Општ акт за село Оризари
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Врз основа на член 12 од Законот за
урбано зеленило (“Службен весник на РМ” бр.
11/18), 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 и 15/18), По предлог
на Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019год. ја донесе следната

Бр.23
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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за
донесување на Оперативна програма
за реконструкција и подигање на нови
зелени површини на територијата на
Општина Велес за 2019година

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОДИГАЊЕ НА
НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕСЗА
2019 ГОДИНА

Се објавува Заклучокот за донесување на
Оперативна програма за рек онструкција и
подигање на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2019година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 31.01.2019 година

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Оперативната програма за
реконструкција и подигање на нови зелени
површини (во понатамошниот текст: Програмата)
е насочена конреконструкција и подигање на
нови зелени површини на територијата на
општината,нејзино хортикултурно уредување,
високо естетско облагородување на просторот
иурбан изглед на градот.

Број 08-528/6
04.02.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10,15/14 и 15/18),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Оперативна програма за
реконструкција и подигање на нови зелени
површини на територијата на
Општина Велес за 2019 година
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II. ЦЕЛИ
НА ПРОГРАМАТА




О п ш т а ц ел н а П р о г р а м а т а е д а с е
обезбеди подигање на нови зелени површини со
што ќе се овозможи подобрување на квалитетот
н а а м б и е н т н и от в о зд у х , п од о б р у в а њ е н а
микроклимата, создавање на услови за одмор и
рекреација во урбаната средина.

Со оваа Програма се утврдуваат:
локациите на кои зеленилото што ќе биде
реконструирано, односно подигано,
начинот на подигање и реконструирање,
изворот на финансиските средства,
следење на нејзината реализација.
III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Оперативната програма за реконструкција и
подигање на нови зелени површини на
територијата 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 25-506/8
01.02.2019година
Велес


ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Оперативната програма ќе опфати:

1. Подигање на зелена површина на ул.
Методија Андонов Ченто
- СИЗ за становање;

2. Подигање на парк во дворната
површина на ССОУ Коле Неделковски;
3 . Ре в и т а л и з а ц и ј а н а з ел е н п о ј а с
Топилница;
4. Подигање на зелен ѕид на Кружен тек
кај
Спомен

 Костурница;


5. Поставување на системи за
наводнување на уредени зелени површини.
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III 1. Зеленa површинa наул. Методија
Андонов Ченто- СИЗ за становање
По дислоцирањето на лимените гаражи
како времени објекти на оваа локација ќе се
подигне нова зелена површина и ќе се изврши
хортикултурно уредување на просторот.
Површината се наоѓа на КП 1503/1, КО
Велес.

2

Површина - 300 m
Етапи хортикултурно уредување
1
Припремање на површината за сеење и садење
2
Садење на садници
3
Сеење на трева
Операции
Ед.
Количина
Цена
Вкупно
мерка
денари
денари
2
1
Машинско грубо планирање
m
300
66
19.800
2
2
Машинско фино планирање
m
300
30
9.000
2
3
Фрезирање
m
300
6
1.800
2
4
Рачно грубо планирање
m
300
42
12.600
2
5
Рачно фино планирање
m
300
29
8.700
2
6
Сеење, валање на тревно семе
m
300
48
14.400
7
Набавка и поставување на систем за
бр.
1
/
29.100
наводнување
Вкупно:
95.400
Забелешка: Набавката на садници не е дел од оваа Програма, туку од Програмата за заштита на
животна средина од ставката за набавка на мат еријал за хортикултурно уредување.
*Градежните активности и поставувањето на урбаната опрема не се дел од финасирањето на
оваа Оперативна програма, туку на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019г.
III 2. Подигање на парк во дворната
површина на ССОУ „Коле Неделковски“
Во задниот дел на дворната површина на
училиштето постои запуштен простор во кој се
наоѓаат и три игралишта. Бидејќи овој простор е
во близина и на станбениот дел на Комплекс
УЗУС, за граѓаните и за учениците во училиштето
се предвидува подигање на нова парковска
површина во која ќе бидат вклопени елементи-

урбана опрема за одмор и рекреација.
Бидејќи овој дел е и во непосредна
близина на индустриската зона УЗУС во која се
вршат дејности од видот на лесна и
незагадувачк а индустрија, ск ладишта и
стоваришта, со оваа зелена површина ќе се
унапреди квалитетот на амбиентниот воздух и на
животната средина воопшто.
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Површината се наоѓа на КП 16904/1, КО Велес

2

Површина - 6 000m
Етапи хортикултурно уредување
1 Расчистување на постоечката вегетација
2 Припремање на површината за сеење и садење
3 Садење на садници
4 Сеење на трева
Етапи градежни работи*
1 Уредување на постоечки игралишта
2 Поставување на трибини
3 Поставување на урбана опрема
4 Поставување на осветлување -канделабри
Операции
1
2
3
4
5
6
7

Единица
мерка
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
бр

Количина

Цена
денари
66
30
6
42
29
48
/

Вкупно
денари
396.000
180.000
36.000
252.000
174.000
288.000
431.275

Машинско грубо планирање
6.000
Машинско фино планирање
6.000
Фрезирање
6.000
Рачно грубо планирање
6.000
Рачно фино планирање
6.000
Сеење, валање на тревно семе
6.000
Поставување на систем за
1
наводнување
1.757.275
Вкупно:
Забелешка: Набавката на садници не е дел од оваа Програма, туку од Програмата за заштита
на животна средина од ставката за набавка на материјал за хортикултурно уредување.
*Градежните работи и поставување на урбана опрема не се дел од финасирањето на оваа
Оперативна програма, туку на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019г.
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III 3. Ревитализација на зелен појас Топилница
Зелениот појас Топилница е најголемата
тампон зона од првата зона на загадување на
г р а д о т. В о н е г о в а н е п о с р е д н а бл и з и н а е
поранешната Топилница за олово и цинк која
заради непрописно затворање сеуште
предизвикува загадување, како и депонијата за
оловно-цинкова јаловина со историско
з а га д у в а њ е од 1 . 8 0 0 . 0 0 0 т о н и т ех н о ге н а
минерална суровина.
Зелениот појас е богат со зеленило, но во
голем дел е неуреден, со поникнати грмушки,
густо збиени и кои го попречуваат развојот на
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дрвенестите садници. Помеѓу зеленилото има
депониран отпад од градежен шут од минатото со
м н о г у н е р а м н и н и ш то го п р а в и п р о с то р от
неадекватен за развој на зеленилото. Затоа се
планира просторот да се исчисти од отпад и да се
зарамни, а вегетацијата да се поткастри, да се
отстранат оштетените дрвја и доколку просторот
дозволува да се засадат нови повеќегодишни
дервенести садници.
Локацијата се наоѓа на КП 1046, КО Велес

2

Површина - 30 000m
Етапи за хортикултурно уредување
1 Расчистување на постоечката вегетација
Етапи градежни работи*
1 Расчистување на градежен шут
2 Рамнење на теренот со багер
Операции
1

Единица
мерка
2
m

Количина

Цена
денари
20

Вкупно
денари
300.000

Сечење на диви грмушки
со
15.000
пречник до 3 cm
2
2 Машинско косење
m
15.000
0.95
14.250
3 Кроење на гранки
h
240
250
60.000
4 Сечење на деградирани кисели дрвја
бр.
50
1.200
60.000
Ф под 30 cm
Вкупно:
434.250
Забелешка: Набавката на садници и чистењето на дивите депонии не е дел од оваа Програма,
туку од Програмата за заштита на животна средина.
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III 4. Подигнување на зелен ѕид на кружен тек
кај СпоменКостурница
Оваа локација е на влез во Град Велес. На
локацијата има потпорен ѕид од 90 метри кој
хортикултурно ќе се уреди со вертикално
озеленување и засадување на садници кои
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веднаш ќе постигнат ефект на зелен ѕид, односно
ќе се подигне нова зелена површина од 108м2.
Локацијата се наоѓа на КП 16683 и КП
16149, КО Велес

Подигање зелен ѕид од 90 м должни
Етапи градежни работи*
1
Изградба на жардињери
Етапихортикултурно уредување
1.
Набавка на материјал за хортикултурно
Единица
Количина
Цена
Вкупно
уредување на зелениот ѕид
мерка
денари
денари
1.1 Hedera helix 1-1,2 m
бр.
26
/
/
1.2 Thuja brabant 2,4-2,6 m 8годишна
бр.
46
/
/
1.3 Thuja smarago 2,4-2,6 m 8годишна
бр.
24
/
/
1.4 Rosmarinus 0,3 m
бр.
48
/
/
1.5 Lagerstroema indica 1,5 m 7годишна
бр.
24
/
/
1.6 Parthenocissus ползавец 1-1,2 м
бр.
24
/
/
3
1.7 Субстрат/почва
m
60
/
/
2
1.8 Мрежа галванизирана
m
80
/
/
1.9 Профил ф 20х40
m
108
/
/
3
2
Ѓубриво
m
4
/
/
3
Црево за систем капка по капка за
m
170
/
/
наводнување
4
Поставување на систем капка по капказа
бр.
1
/
/
наводнување во жардиниера
5
Дотур на земја до локацијата
бр.
4
/
/
6
Подготовка на супстрат
бр.
1
/
/
7
Транспорт и садење на растенија
бр.
1
/
/
8
Поставување на профили и затегнување
бр.
1
/
/
на галванизирана мрежа
Вкупно:
500.000
*Оваа ставка не е дел од финасирањето на оваа Оперативна програма, туку на Програмата за
уредување на градежно земјиште за 2019г.
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III 5. Поставување на системи за
наводнување на уредени зелени површини
На дел од зелените површини кои се уредени во
минатото, а каде нема поставено систем за
н а водн у ва ње с е пр едизв ик у ва с у ш е ње н а
тревната површина заради екстремните летни
т е м п е р ат у р и . И с т о т а к а о в и е с и с т е м и с е
потребни и за континуирано наводнување на
високата вегетација – дрвореди кои се или ќе
бидат засадени во зеленаите површини од сл.
табела:

1. Поставување на систем во парк Гимназија (дел спроти ЕВН)
Единица
Количина
мерка
1.1 Набавка на материјал, ископ на ров и
бр.
1
монтажасистемот за обнова на тревна
површина
2. Поставување на систем во зелена површина населба Тунел
2.1 Набавка на материјал, ископ на ров и
бр.
монтажасистемот за обнова на тревна
површина
3. Поставување на систем за наводнување

–

Набавка на материјал, ископ на ров и
монтажасистемот
Вкупно

Програмата за реконструирање и
п од и га њ е н а н о в и з ел е н и п о в р ш и н и ќ е ј а
изведуваЈКП Дервен, преку Секторот Паркови и
зеленило, освен ставката III4. Подигнување на
зелен ѕид на локација кружен тек кај Спомен

бр.

1

/

77.225

1

/

18.956
213.075

Костурница која ќе ја изведуваправно лице
регистрирано за вршење на ваква дејност, преку
спроведување на постапка за јавна набавка.
V.БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ НА
ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

СТАВКА
Зелени површини ул. Методија Андонов Ченто
- СИЗ за становање
Подигнување на парк во дворна површина на
ССОУ Коле Неделковски
Ревитализација на зелен појас Топилница
Подигнување на зелен ѕид на локација кружен
тек кај Спомен Костурница
Поставување на системи за наводнување на
уредени зелени површини
Вкупно:

Вкупно
денари
116.894

главен приклучок до зелен ѕид Коструница

3.1

IV. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

Цена
денари
/

ВКУПНО ДЕНАРИ
95.400
1.757.275
434.250
500.000
213.075
3.000.000
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Активностите утврдени со оваа Програма ќе
се финансираат од Буџетот на Општина Велес,со
средства одПрограматаза заштита на животна
средина за 2019 година.
Планираните работни операции во
Програмата можат да бидат зголемени или
намалени за сметка на други работни операции
согласно Програмата, во зависност од потребите
на теренот, а во договор и знаење на општината.
VI .ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Н а д зо р н а д с п р о вед у ва њ е н а о ва а
Програма врши стручен соработник за животна
средина на општината. Инспекциски надзор над
с п р о в ед у в а њ ет о н а о в а а П р о г р а м а в р ш и
општинскиот комунален инспектор.
За спроведените ак тивности на терен,
изведувачот ќе биде задолжен до Општина
Велес да доставува извештајпо извршената
работа за секоја лок ација, односно по
завршување на планираните активности, а на
крајот на годината изведувачот е должен да
и з гот в и Год и ш е н и з в е ш т а ј д о С о в ет от н а
Општина Велес.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес.
Број 25-506/8
01.02.2019 год.
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр.24
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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за
повлекување на точка од
дневен ред-План за работа на Јавното
комунално претпријатие
Дервен –Велес за 2019година
Се објавува Заклучокот за повлекување на
точка од дневен ред-План за работа на Јавното
комунално претпријатие Дервен –Велес за
2019година, што Советот на Општина Велес го

Бр.2 стр. 32

донесе на седницата одржана на 31.01.2019
година.
Број 08-528/7
04.02.2019 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 и 15/18),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за повлекување на точка од дневен ред –
План за работа на Јавното комунално
претпријатие Дервен-Велес за 2019 година

1.Советот на Општина Велес донесе
Заклучок за повлекување на точка на дневен редПлан за работа на Јавното комунално
претпријатие Дервен-Велес за 2019 година, по
барање на предлагачот ЈКП Дервен, за
доработка на истиот.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-506/9
01.02.2019година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.25
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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за
повлекување на точка од дневен ред Тригодишен план за реконструкција и
изградба на водоводни и
канализациони линии(2019-2021)година
Се објавува Заклучокот за повлекување
точ к а од д н е ве н р ед - Тр и год и ш е н п л а н з а
рек онструкција и изградба на водоводни и
канализациони линии(2019-2021)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 31.01.2019 година.
Број 08-528/8
04.02.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-506/10
01.02.2019година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр.26
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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за
одобрување средства
од Буџетот на Општина Велес за 2019
година
Се објавува Решението за одобрување
 средства


 Општина Велес за 2019
од Буџетот
на
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 31.01.2019 година.

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 и 15/18),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе

Број 08-528/9
04.02.2019 година
Велес

ЗАКЛУЧОК
за повлекување на точка од дневен ред –
Тригодишен план
за реконструкција и изградба на водоводни и
канализациони линии
(2019-2021)година

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 31.01.2019 година, донесе

1.Советот на Општина Велес донесе
Заклучок за повлекување на точка на дневен редТригодишен план за реконструкција и изградба
на водоводни и канализациони линии (2019-2021
)година, по барање на предлагачот ЈКП Дервен,
поради доработка на истиот.


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

РЕШЕНИЕ
за одобрување на средства од
Буџетот на Општина Велес
1.На Алија Авдовиќ од с. Горно ОризариВелес му се одобрува еднократен надоместок во
висина од 20.000денари, за помош поради пожар
во станбена куќа.
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2.Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2018
година, Програма А - Совет на Општина Велес,
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес,
категорија 41, ставка 413, потставка 413110 тековни рeзерви.
3.Се задолж ува Одделението за
финансиски прашања при Општина Велес да го
изврши наведеното решение.
4 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-506/11
01.02.2019 год.
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр.27
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 и 15/18)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за
разрешување и именување членови
на Општинскиот советот за превенција
на детско престапништво на Општина
Велес
Се објавува Решението за разрешување
и именување членови на Општинскиот советот за
превенција на детско престапништво на Општина
Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 31.01.2019 година.
Број 08-528/10
04.02.2019 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 44, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес”
бр.12/06, 03/09 и 18/10), а согласно Одлуката за
формирање на Општински совет за превенција
од малолетничко претстапништво на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.03/12),
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Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови
на Општинскиот совет за превенција од
детско претстапништво
на Општина Велес
1.Од членови на Општинскиот совет за
п р е ве н ц и ј а од д етс к о п р етс та п н и ш т во н а
Општина Велес се разрешуваат:
-Нада Трајкова
-Снежана Николовска
-Снежана Пановска
-Виолета Јорданова
-Катерина Стојадиновиќ
-Билјана Митева
-Каролина Попова
-Билјана Велјанова
2.За членови на Општинскиот совет за
п р е ве н ц и ј а од д етс к о п р етс та п н и ш т во н а
Општина Велес се именуваат:

-Весна Стојанова Богоевска, преставник
од СОВ
-Аница Теова – преставник од Основен
суд - Велес
-Александар Лефтеров - преставник од
МВР СВР Велес
-Соња Ристовска - преставник од ООУ
„Кирил и Методиј“
-Катерина Стојадиновиќ - преставник од
ССОУ „Коле Неделковски“
-Ленче Стојановска - преставник од ООУ
„Блаже Конески“
-Ленче Димова - преставник од ООУ
„Благој Кирков“

- Ро д н а Тр а ј к о в с к а , п р е с т а в н и к н а
Општина Велес
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-506/12
01.02.2019 год.
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
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Бр.28

3. Маја Михова, преставник од
ус та н о вата во УО н а О Ј У з а д е ц а – Д етс к а
градинка „Димче Мирчев“ Велес, се разрешува, а
се именува Маја Михова.

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 и 15/18)

Градоначалникот на Општина Велес
донесува


4. Мандатот на членовите е за период од
4(четири)години од денот на именувањето.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за
разрешување и именување членови
во Управниот одбор на ОЈУ за деца
–Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес


5 . 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 25-506/13
01.02.2019 год.
Велес

Се објавува Решение за разрешување и
именување членови во Управниот одбор на ОЈУ
за деца –Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 31.01.2019 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр.29

Број 08-528/11
04.02.2019 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 114 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.
23/13,12/14,44/14,144/14,10/15,25/15,150/15,192/
15,27/16 и 163/17), член 36, став 1 точка 5 од
Законот за локалната самоуправа ( „Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09,18/10,15/14 и 15/18),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Управниот одбор на ОЈУ
за деца –Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес
1 . А л е к с а н д р а Ѓ о ш е в а То д о р о в а ,
преставник на Општина Велес, се разрешува од
член во УО на ОЈУ за деца –Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес, а се именува Ангелина
Давчевска.
2. Татјана Стојановска, преставник од
родителите на деца во УО на ОЈУ за деца –Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес, се разрешува, а
се именува Моника Дервишова.



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 и 15/18)
 Градоначалникот



на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање
мислење заПрограма за реализација на
ученички екскурзии и други слободни
активности (излети, настава во природа) за
учебната 2018/2019 година на ООУ „Блaже
Конески“- Велес
Се објавува Решението за давање мислење
заПрограма за реализација на ученички
екскурзии и други слободни активности (излети,
настава во природа) за учебната 2018/2019
година на ООУ „Блaже Конески“- 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 31.01.2019 година.
Број 08-528/12
04.02.2019 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 локалнатасамоуправа(„Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Стат утот
наОпштинаВелес („Сл.гласник на Општина
Велес" бр. 12/06,13/09,18/10,15/14 и 15/18), а
вос огласност с о член 7 од Правилник от за
начинот за изведувањена ученичкитеекскурзии и
другите слободни активности на учениците
одосновните училиштабр.07-9992/2 од
05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација наученички екскурзии и други
слободни активности (излети, настава во
природа) за учебната 2018/2019 година на
ООУ „Блaже Конески“- Велес
1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледаПрограма за реализација на
ученички екскурзии и др. слободни активности
( и зл ет и , н а с та ва во п р и р од а ) з а у ч еб н ата
2018/2019 година на ООУ „Блaже Конески“- Велес
и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗАСПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Блаже Конески“ -Велес,за понатамошно
постапување.
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву в а њ ет о
во„Службен гласник на Општина Велес".

Бр.2 стр. 36

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за
разгледување на Информација
за движењето на акутните заразни
заболувања на подрачјето
на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес за
месеците јули-декември 2018година
Се објавува Заклучокот за разгледување на
Информација за движењето на акутните заразни
заболувања на подрачјето на ЈЗУ Центар за јавно
здравје-Велес за месеците јули-дек ември
2018година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 31.01.2019
година
Број 08-528/13
04.02.2019 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 и 15/18),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 31.01.2019 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за разгледување на Информација за
движењето на акутните заразни
заболувања на подрачјето на ЈЗУ
Центар за јавно здравје-Велес за
месеците јули-декември 2018година
1.Советот на Општина Велес јаразгледа
Информацијата за движењето на акутните
заразни заболувања на подрачјето на ЈЗУ
Центар за јавно здравје-Велес за месеците јулидекември 2018година.

Број 25-506/14
01.02.2019 год.
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Бр.30
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 и 15/18)
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-506/15
01.02.2019година
Велес


ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА
ПИСМЕНО

На законските наследници на лицата
Стојна и Лазар Мицеви ул.„Прохор Пчински“
бр.76 и двајцата покојни од Велес, Општина
Велес врши јавна достава на Одобрение за
надградба на станбена куќа УП бр.1309-175
о д 2 9 . 11 . 2 0 1 7 г о д и н а и з д а д е н о о д
Градоначалникот на Општина Велес на име
на инвеститорот Шукрије Рустемова со
место на живеење на ул.„Јордан Џурнов“
бр.45 Велес со кое и се одобрува надградба
на станбена куќа на ул.„Јовче Тикваров“
бр.23 Велес(КП бр.9609 КО Велес) Општина
Велес, согласно Основен проект со техн.број
0127-06/17-1 од јули 2017 година изработен
од Друштво за градежништво
промет,посредување и услуги ТИПИНГ
Јагода ДООЕЛ увоз-извоз Велес со седиште
на ул.„8-ми Септември“ бр.11/1 Велес.
Се повикуваат законските
н а с л ед н и ц и н а л и ц ата С то ј н а и Л аз а р
Мицеви ул.„Прохор Пчински“ бр.76 и
двајцата покојни од Велес, непосредни
соседи на градежната парцела на која се
однесува одобрението за надградба, во рок
од 1 5 д е н а од д ат у м от н а о б ј а в ат а в о
Службеното гласило на Општината и во
дневниот печат, да се јават во службените
простории на Општина Велес со цел да
извршат увид во документацијата која се
однесува на Одобрението за надградба на
станбена куќа означено во објавата.
Д о к ол к у в о р о к от од 1 5 д е н а од
датумот на објавата во Службеното гласило
н а О п ш т и н а т а и в о д н е в н и о т п е ч а т,
законските наследници не поднесат жалба
п р от и в Од о б р е н и ето з а н а д г р а д ба н а
станбена куќа, преку овој орган до органот на
државна управа надлежен за вршење на
р а б от и те од о бл а с та н а ур ед у ва њ е н а
просторот, Одобрението за надградба на
станбена куќа УП бр.1309-175 од 29.11.2017
година станува правосилно.
Се предупредуваат учесниците дека
ваквиот начин на јавна достава се смета за
уреден и дек а штетните последици кои
можат да настанат поради правосилност и
извршност на Одобрението за надградба на
станбена куќа на кое се однесува објавата, ги
сноси самиот учесник.Во случај на
непостапување на учесникот по точка 2 од

Бр.2 стр. 37

Јавната објава, се смета дек а е уредно
известен за Одобрението за надградба на
станбена куќа УП бр.1309-175 од 29.11.2017
година издадено од Градоначалникот на
Општина Велес.
Општина Велес
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