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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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за
усвојување на Квартален извештај
за извештајниот период (кумулативно)
за квартал од 01.01.2020 год.
до 31.12 2020 год
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Квартален извештај за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 год. до
31.12 2020 год, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/1
11.02.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на 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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Квартален извештај
за извештајниот
период (кумулативно) за квартал од
01.01.2020год. до 31.12 2020 год.
1.Советот на Општина Велес го усвои
Кварталниот извештај за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 год. до
31.12 2020 год.


2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25 - 657/2
10.02.2021год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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зборовите ”буџетот на дотации”.
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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за изменување
на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Велес за 2021
година

Член 2
Во член 12, став 1, бројот “800,00” се
заменува со ”700,00”.
Член 3
Во член 13, став 1, бројот и зборовите
“404150 – Други надоместоци”, се заменуваат со
“404110 – Надомест за годишен одмор”.
Член 4
Во член 15 бројот и зборовите “404150 –
Други надоместоци”, се заменуваат со “464990 –
Други трансфери”.

Се објавува Одлуката за изменување на
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Велес за 2021 година, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
09.02.2021 година.

Член 5
Оваа Одлук а влегува во сила со
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 08-684/2
11.02.2021 година
Велес

Број 25- 657/3
10.02.2021год.
Велес





Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од
Зак онот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.”
бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11,
192/15, 209/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 244/19) и член 45, став
1, од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општината Велес” бр. 12/06, 03/09,
18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седница
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за извршување
на Буџетот
на Општина Велес за 2021 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Велес за 2021 година („Службен
гласник на Општина Велес“ бр. 21/20) во членот
11, став 3, алинеа 1, зборовите “наменската
сметк а (930)” се заменуваат со зборовите
“сметката 930„.
Во истиот став во алинеите 2 и 3,
зборовите “општинскиот буџет” се заменуваат со

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за проширување на
средствата на
Буџетот на Општина Велес за 2021година
Се објавува Одлуката за проширување
на средствата на Буџетот на Општина Велес за
2021година што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/3
11.02.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за измена на
распоредот на средства
на Буџетот на Општина Велес за
2021година

С е о б ј а ву ва Од л у к ата з а и з м е н а н а
распоредот на средства на Буџетот на Општина
Велес за 2021година, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
09.02.2021 година.
Број 08-684/4 
11.02.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски 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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за отпис и
расходување на основни средства,
опрема и ситен инвентар сопственост
на Општина Велес
Се објавува Одлук 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 09.02.2021 година.
Број 08-684/5  1
1.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02), 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.
02-533/1, изготвен од Комисијата за вршење на
попис на основните средства, опрема и ситен
инвентар.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 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.

Бр.2 стр. 140

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 11.970
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 од 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- 657/6
10.02.2021год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.2 стр. 141

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)

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 Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување во
станбени к уќи) заради ус огласување на
намената на бесправните објекти изградени во
КО Велес и тоа:

Градоначалникот на Општина Велес
донесува



Бр. 26

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Д2 (заштитно зеленило) во класа
на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес

1. КП бр.9591 за КО Велес;
Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25- 657/7
10.02.2021год.
Велес


Се објавува Одлук ата за утврдување
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д2 (заштитно 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 09.02.2021 година.
Број 08-684/6 
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 3 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

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов 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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес

донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување
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 Одлуката за утврдување
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 09.02.2021 година.
Број 08-684/7  1
1.02.2021 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), 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
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување 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
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.1098/1 за КО Велес

Член 2

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

Број 25- 657/8
10.02.2021год.
Велес

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

Бр.2 стр. 142

Бр. 28
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
потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти
изградени во КО Велес
Се објавува Одлуката за утврдување
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 09.02.2021 година.
Број 08-684/8 
11.02.2021 година
Велес 

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планск а документација
(„Сл.весник на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,
 64/15,


 и 52/16), и член 45 став 1 од
217/15
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на
Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти
изградени во КО Велес
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Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес утврдува потреба од донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени на
катастарски парцели во опфат на КО Велес со
намена А1-домување во семејни куќи во идна
урбанистичко планска документација и тоа:
1.
2.

КП бр. 15293 за КО Велес
КП бр. 12592/1 за КО Велес

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25- 657/9
10.02.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.2 стр. 143

на Општина Велес“ бр.12/06,3/09,18/10,15/14,
15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година донесе,
ОДЛУКА
за прифаќање на донација
од „Макпетрол“ АД Скопје
(таблети)
Член 1
С о о ва а Од л у к а , О п ш т и н а В ел е с ј а
прифаќа донацијата на компјутерска опрема
(таблет) дадена од страна на „Макпетрол“ А.Д.Скопје.
Член 2
Донацијата која се дава на Општина
Велес, е за потребите на ООУ „Васил Главинов“
од таблети марка „Lenovo“
 Велес и се состои

М8(ТВ-805F), количина 210 парчиња во износ од
1.157.100,00 денари без ДДВ или 1.214.955,00
денари со вклучен ДДВ.

Бр. 29
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 прифаќање
на донација од „Макпетрол“ АД Скопје
Се објавува Одлуката за прифаќање на
донација од „Макпетрол“ АД Скопје, што Советот
на Општина Велес ја донесе на седницата
одржана на 09.02.2021 година.

Член 3
За донацијата ќе биде склучен посебен
договор за давање на трајно користење на
таблетите донација од „Макпетрол“ А.Д.-Скопје
помеѓу Градоначалникот на Општина Велес како
примател на донацијата и ООУ„Васил Главинов“
Велес како понатамошен корисник на таблетите.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25- 657/10
10.02.2021год.
Велес

Број 08-684/9 
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
В рз о с н о ва н а ч л е н 7 од З а к о н от з а
донации и за спонзорства во јавните дејности
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.47/06,86/08, 51/11,28/14 и 153/15), член 36,
с т а в 1 , т оч к а 1 5 од З а к о н от з а л о к а л н ат а
самоуправа („Службен весник на Република
М а к ед о н и ј а “ б р . 5 / 0 2 ) , и ч л е н 4 5 , с та в 1 од
Статутот на Општина Велес,(„Службен гласник





Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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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, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за изменување на
Одлуката за отстапување на основни
средства –таблети на општинските
основни и средни училишта
Се објавува Одлуката за изменување на
Одлуката за отстапување на основни средства
–таблети на општинските основни и средни
училишта, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/10
11.02.2021 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), и член 45, став 1 од Стат утот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за отстапување
на основни средства –таблети на
општинските основни и средни училишта
Член 1
Во Одлуката за отстапување на основни
средства – таблети на општинските основни и
средни училишта („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.21/20 и 01/21) се врши изменување
каде во член 2 во Одлуката во став 1, точка 2 која
гласи: „ООУ„Васил Главинов“ – 75 таблети“ се
брише.

Бр.2 стр. 144

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/11
10.02.2021 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 31
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 прифаќање на
донација од Асоцијацијата „АлзасМакедонија“ (Алма) од
Алзас, Република Франција
Се објавува Одлуката за прифаќање на
донација од Алзас Република Франција, 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 09.02.2021 година.
Број 08-684/11
11.02.2021 година 
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 7 од Зак онот за
донации и за спонзорства во јавните дејности
(„Сл. весник на РМ“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и
153/15), член 36, став 1, точка 15 од Законот за
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.
5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,
3/09, 18/10, 15/14,15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година,
Донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА ОД
АСОЦИЈАЦИЈАТА „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“
(АЛМА) ОД АЛЗАС, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА
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Бр.2 стр. 145

Бр. 32
Член 1
С о о ва а Од л у к а , О п ш т и н а В ел е с ј а
прифаќа донацијата во едукативна и медицинска
о п р е м а и м а т е р и ј а л и о д д а в а т е л о т,
асоцијацијата „Алзас-Македонија“ (АЛМА) од
Алзас, Републик а Франција, со седиште во
Стразбур.
Член 2
Донацијата се состои во:
-

Училишни к лупи и анатомски
с т олч и њ а ( с о гл а с н о А н е к с 1 в о
прилог на оваа одлука)
Медицинска опрема за
стоматолошка ординација (согласно
Анекс 1 во прилог на оваа одлука)


Член 3
Координацијата на приемот на
донацијата ќе се организира во соработка со
Општина Берово к ако Општина партнер во
приемот на донацијата.
Член 4
Едукативната опрема (училишни клупи и
училишни столчиња) ќе бидат распределени во
општинските училишта согласно утврдените
потреби.
Член 5
Медицинската опрема за стоматолошка
ординација ќе биде дистрибуирана во ЈЗУ
Здравстен дом-Велес согласно Меморандумот
за соработка бр.08-138/1 склучен со давателот
на донацијата, асоцијацијата „Алзас-Македонија“
(А ЛМА) од Алзас, Репу блик а Франција, с о
седиште во Стразбур и Општина Берово, на ден
12.01.2021 година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/12
10.02.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за отстапување на
основни средства добиени преку донација
на ЈКП „Дервен“
Се објавува Одлуката за отстапување на
основни средства добиени преку донација на ЈКП
„Дервен“, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/12
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ 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),а
согласно Одлуката за прифаќање на донација бр.
25-4913/10 од 24.12.2020год.

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година донесе
ОДЛУКА
за отстапување на основни средства
добиени преку донација на ЈКП „Дервен“
Член 1
Со оваа Одлук а Општина Велес
отс та п у ва о с н о в н и с р ед с т ва д ве воз и л а 
 за собирање

 цврст комунален отпад,
трактори
на
добиени преку донација од Habitat for Humanity
Македонија, на ЈКП „Дервен“.
Член 2
Основните средства се отстапуваат на
ЈКП „Дервен“ за исполнување на обврските и
организирање на системот за управување на
комуналниот отпад.
Отстапените основни средства ЈКП
„Дервен“ е должен да ги заведе во својата
книговодствена евиденција.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/13
10.02.2021год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 34
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 учество на
Општина Велес во проектот ИНКЛУЗИВЕН
СМАРТ ТУРИЗАМ – рекреативни содржини и
услуги за еднаков пристап до туристичката
атракција Езеро Младост развој и соработка
и Министерството за локална самоуправа
Се објавува Одлук ата за учество на
Општина Велес во проектот ИНКЛУЗИВЕН
СМАРТ ТУРИЗАМ – рекреативни содржини и
услуги за еднаков пристап до туристичката
атракција Езеро Младост развој, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 09.02.2021 година.

Бр.2 стр. 146


Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
ОДЛУКА
за учество во имплементација на проектот
„Инклузивен смарт туризам – рекреативни
содржини и услуги за еднаков пристап до
туристичката атракција Езеро Младост“
финансиран од Швајцарската агенција за
развој и соработка и Министерството за




локална
самоуправа

Член 1
Со оваа Одлук а, Општина Велес се
обврзува да учествува во имплементацијата на
проектот „Инклузивен смарт туризам –
рекреативни содржини и услуги за еднаков
п р и с та п д о т ур и с т и ч к ата ат р а к ц и ј а Е зе р о
Младост“ финансиран од Швајцарската агенција
за развој и соработк а и Министерството за
локална самоуправа во рамки на Грантова шема
з а и н ве с т и ц и с к и п р о е к т и во о бл а с т и те н а
социјална инклузија.
Член 2
За успешна реализација на проектот
„Инклузивен смарт туризам – рекреативни
с одржини и услуги за еднак ов пристап до
туристичката атракција Езеро Младост“ Општина
Велес ќе вложи средства во висина од 2.359.938
денари од буџетот на општината.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25- 657/14
10.02.2021год.
Велес

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

Број 08-684/13
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14,15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот







11 февруари

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 34
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 Измена на
Годишен план за вработување за 2021
година на Општина Велес

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Измената на Годишен план за
вработување за 2021 година на Општина Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 09.02.2021 година.
Број 08-684/14
11.02.2021 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и
14/20) и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес" бр.
12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалник

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Измена на Годишен
план за вработување за 2021 година на
Општина Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Измена на Годишен план за вработување за 2021
год и н а н а О п ш т и н а В ел е с б р . 0 8 - 5 2 0 / 1 од
02.02.2021 година.

Бр.2 стр. 147


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- 657/15
10.02.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 35
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 обележување на годишнини на
значајни настани и личности за 2021 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма



за обележување
на годишнини на
значајни настани и личности за 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 09.02.2021 година.
Број 08-684/15
11.02.2021 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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за обележување на
годишнини на значајни настани и личности
за 2021 година
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1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за обележување на годишнини на
значајни настани и личности за 2021 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/16
10.02.2021год.
Велес

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

Бр.2 стр. 148

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за одбележување на годишнини на
значајни настани и личности за 2021 година

Поаѓајќи од историските традиции,
културните и други збиднувања во Република
Северна Македонија, а особено во Општината
Велес, во 2021 година Општина Велес ќе се
вклучи, а во одредени случаи ќе биде и носител
на одбележ увањето на следните значајни
настани и личности:


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, 03/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот

ДАТУМ

НАСТАН

Бр.

1.

14 јануари
Носител:

2.

24 јануари
Носител:

3.

2 февруари
Носител:

4.

15 февруари
Носител:

5.

8 Март

Носител:
6.

13 март

7.

Носител:
14 март
Носител:

78 години од загинувањето на народниот херој Благој Страчковски
Општина Велес
92 години од смртта на Васил Главинов
Општина Велес
114 години од раѓањето и
20 години од смртта на Ѓорѓи Шоптрајанов
Општина Велес
182 години од раѓањето на Рајко Жинзифов и
144 години од смртта на Рајко Жинзифов
Општина Велес
Меѓународен ден за правата на жената
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Комисија за еднакви можности на жените и ма жите при Советот на
Општина Велес
114 години од раѓањето на Петре Прличко, бардот на македонското
глумиште
Општина Велес
79 години од Штрајкот на учениците во велешката гимназија
Општина Велес и
СОУ „Гимназиј а Кочо Рацин”
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8.

7 април
Носител:

9.
10.

24 - 27 април
Носител:
1 Мај

11.

Носител:
4 мај

12.

Носител:
9 Мај

Носител:
13.
14.

24 Мај
Носител:
5 јуни

15.

Носител:
13 јуни

16.

Носител:
12 јули

17.
18.

Носител:
13 јули
Носител:
26 јули

Носител:
19.

20.
21.

2 Август

Носител:
9 август
Носител:
9 Август

22.

Носител:
22 август

23.

Носител:
2 септември

Носител:
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Бр.2 стр. 149

77 години од загинувањето на народниот херој Димче Мирчев
Општина Велес и
ОЈУДГ „Димче Мирчев”
118 години од Солунски атентати (Гемиџии)
Општина Велес
Меѓународен ден на трудот
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Синдикалните организации од Општина Велес
118 години од загинувањето на Гоце Делчев
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво Локална
Локална библиотека „Гоце Делчев”
Ден на победата над фашизмот
Ден на Европа
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Комисија на ЕУ и
Општина Велес
Ден на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј
Општина Велес
Светски ден на екологијата
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Eколошките друштва во Општина Велес
78 години од загинувањето на Кочо Рацин
Почит кон Рацин во Велес и на местото на погибието - на Лопушник
Општина Велес и
208 години од раѓањето и
143 години од смртта на Андреја Дамјанов
Општина Велес
70 години од смртта на Панко Брашнаров
Општина Велес
72 години од загинувањето на борците од Егејска Македонија во
граѓанската војна во Грција (1946 -1949)
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
ЗГ „Ѕвезда” и
Општина Велес
Ден на Републиката
77 години од I Заседание на АСНОМ
118 години од Илинденското востание
Општина Велес
138 години од раѓањето на Панко Брашнаров
Општина Велес
Ден на патронот и заштитник на град Велес

–

Св.вмч. Пантелејмон
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Општина Велес со Повардарска Епархија на МПЦ
203 години од раѓањето и
139 години од смртта на Јордан Хаџи Константинов – Џинот
Општина Велес
77 години од формирањето на Осмата македонска
народноослободителна ударна бригада
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Гарнизон на АРСМ - Велес
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25.
26.
27.
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8 Септември

29.

30.

Носител:
3 Декември

Носител:

31.

8 Декември

Носител:
32.
33.

Бр.2 стр. 150

Ден на независноста на Република Северна Македонија
Организирање свечено обележување
Општина Велес
Ден на народното востание
Општина Велес
Ден на македонската револуционерна борба
Општина Велес
Дено на ослободувањето на Велес и ден на формирање на Народно ослободителниот одбор на Велес
Свеченост за доделување Деветтоноемвриски награди и признанија
Општина Велес
26 години од смртта на Петре Прличко
Општина Велес
82 години од излегувањето од печат на стихозбиката „Бели Мугри”
од Кочо Рацин
Општина Велес
Светски ден на лицата со попреченост
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
Дневен центар за лица со посебни потреби,
ПОУ „Маца Овчарова”,
Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес,
Здруженија на граѓани и
Општина Велес
Ден на Св. Климент Охридски
Општина Велес ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани
на општинско ниво
ООУ и СОУ Велес и
Општина Велес
113 години од раѓањето на Кочо Рацин
Општина Велес
119 години од смртта на Миле Поп – Јорданов
Општина Велес

Носител:
11 Октомври
Носител:
23 Октомври
Носител:
9 Ноември

Носител:
16 ноември
Носител:
25 ноември

28.
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22 декември
Носител:
22 декември
Носител:
Значајни датуми
за граѓаните
припадници на
етничките
заедници

Континуирано во текот на целата календарска година, согласно
утврдени датуми за чествување на Меѓународни празници и
традиционални датуми

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

Број 25- 657/16
10.02.2021год. 
Велес 



















Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 36
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
Годишен извештај за спроведување на
Програмата за управување со отпад на
територијата на Општина Велес за
2020 година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Го д и ш е н и з в е ш т а ј з а с п р о в е д у в а њ е н а
Програмата за управување со отпад на
територијата на Општина Велес за 2020 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 09.02.2021 година.
Број 08-684/16
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај за
спроведување на Програмата за
управување со отпад на територијата
на Општина Велес за 2020 година

1.Советот на Општина Велес го усвои
Год и ш н и от и з в е ш т а ј з а с п р о в ед у в а њ е н а
Програмата за управување со отпад на
територијата на Општина Велес за 2020 година.

Бр.2 стр. 151

 2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/17
10.02.2021год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 37
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 управување
со отпад на територијата на Општина Велес
за 2021 година



Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за управување со отпад на
територијата на Општина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 09.02.2021 година.
Број 08-684/17
11.02.2021 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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за управување со
отпад на територијата на Општина Велес за
2021 година
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1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за управување со отпад на
територијата на Општина Велес за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/18
10.02.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Врз основа на член 19 од Законот за
управување со отпадот („Сл. весник на РМ" бр.
68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 82/09, 124/10,
51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15,
156/15, 192/15, 39/16, 63/16), член 36, став 1,
точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02), а согласно член 45 став 1
од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на
О п ш т и н а В ел е с “ б р . 1 2 / 0 6 , 0 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 ,
15/14,15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
ЗА 2021 ГОДИНА
I.

ВОВЕД
Законските обврски во управувањето со
от п а д о п ш т и н ат а го и м п л е м е н т и р а п р е к у
с п р о в е д у в а њ е н а Го д и ш н и п р о г р а м и з а
управување со отпад.
Со Програмите за управување со отпад
с е о п р ед ел у в а ат м е р к и т е , а к т и в н о с т и т е ,
инструментите за спроведување на програмите и
изворите на финансирање.

II.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општа цел на Програмата за управување
со отпад на територијата на Општина Велес е
oпштината да продолжи со систематизирано
спроведување на постапни подобрувања на
постојниот систем за управување со отпадот.
Специфична цел на Програмата е да
определи конкретни мерки и активности што
треба да се превземат во тековната година за
подобрување на општата состојба во управување
со отпадот и заштитата на животната средина.

III.

Бр.2 стр. 152

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Со оваа Програма се планираат активности за:
- Интервенција во системот за собирање
на комунален, комерцијален,
индустриски неопасен отпад и отпад од
пакување;
- Расчистување на дивите депонии;
- Превенција од отпад;
- Промоција и имплементација на 3Р
(редуцирај, реупотреби, рециклирај) во
домаќинствата и комерцијалниот сектор;

- М о н и т о р и н г и е в а л у а ц и ј а н а
спроведувањето на Програмата/Планот
за управување со отпад;
- Се утврдува надзорот во
спроведувањето;
- Се утврдува начинот на финансирање.
IV.
ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА
П р о г р а м ата з а у п р а ву ва њ е с о от п а д ќ е ј а
спроведува ЈКП Дервен како овластен оператор
за постапување со комуналниот, комерцијалниот,
индустриски неопасниот отпад, отпадот од
пакување кој претставува комунален отпад, како
и отпадот од електрична и електронска опрема, и
Општина Велес.
V.

ПРОГРАМСКИ ОБЛАСТИ

V.1 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО СИСТЕМОТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН,
КОМЕРЦИЈАЛЕН И ИНДУСТРИСКИ
НЕОПАСЕН ОТПАД
Задача 1: Замена на отслужени садови за
собирање отпад со подземни контејнери
О ва а годи н а ќ е с е пр одолж и с о з а ме н а н а
дотраените и стари контејнери на утврдени
локации низ градот со подземни контејнери.
Подземниот сад за отпад е стационарен
контејнер – подземен систем со сад за прифаќање
на отпадот, вк опан во земја, а ок олу 1/3 од
контејнерот е над земја (подземна и надземна
единица), непропусен за продирање на
атмосферска вода и истекување на исцедок во
околината.
К о н те ј н е р от е с о с та ве н од с л ед н и те
делови: резервоар, куќиште, поклопец, ножен
систем за отворање, вреќа за собирање на отпадот
од водонепропусен и незапаллив полиестер
(волументот на вреќата е 3м3 согласно проектната
документација).
Во 2020г. набавена е дигалка за празнење
на подземните контејнери која е монтирана на стар
автоподигач. Во 2021г. се планира набавка на нов
автоподигач заради староста на возилото.

11 февруари
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АКТИВНОСТИ

Изработка на
основен проект за
изградба на подземни
контејнери согласно
микролокациските
услови со ревизија на
проектот за нови 10
локации
Избор на економски
оператор во
тендерска постапка

Службен гласник на Општина Велес_

Одговорна
институција

Бр.2 стр. 153

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

I

/

Средства од
Програмата
(МКД)

Општина Велес
300.000*
I

Општина Велес

I

/

/
I

Набавка и поставување
на 4 подземни
Општина Велес
контејнери (за кои веќе
е обезбедено
решение за изградба)
Набавка на ново
возило за
подигнување на
подземните
контејнери

ЈКП Дервен

II

II

ВКУПНО

/

1.550.000

7.000.000

/

7.000.000

1.850.000

/

*финансирањето не е дел од оваа Програма
Задача 2: Одржување на постојните садови
за собирање отпад
Постојните садови за отпад поставени на
јавни површини постојано се оштетуваат заради
манипулативни ак тивности, од нес овесни
граѓани кои складираат шут во истите, нивно

АКТИВНОСТИ

Поправка и
одржување на
контејнери
(поставување на
капаци, замена на
тркалца, репарирање
на оштетувања)
ВКУПНО

палење од жар и пепел што сеуште тлее. Со цел
да се задржи основниот изглед на контејнерот и
да не се нагрдува урбаната средина се вршат
основни поправки на садовите.

Одговорна
институција

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

ЈКП Дервен

континуирано

200.000

/

200.000

/

11 февруари
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Бр.2 стр. 154

Задача 3: Набавка на стандардизирани садови за отпад
Заради продолжување на активностите за стандардизирање на садовите за отпад во домаќинствата и
правните субјекти, оваа година ќе се изврши набавка на 1500 стандардизирани канти од 120л. кои ќе бидат
дистрибуирани до 750 домаќинства (една зелена канта за комунален отпад, една жолта канта за
селектиран отпад).

АКТИВНОСТИ

Избор на
улици

Одговорна
институција

Општина Велес,
ЈКП Дервен

Набавка на
Општина Велес
канти
Дистрибуција
на канти
ЈКП Дервен
по домаќинства

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства од ЈКП
Дервен (МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

I

/

/

II

/

1.250.000

II-IV

тековни
транспортни
трошоци

/

/

1.250.000

ВКУПНО

Задача 4: Постапување со опасен отпад
Ќе се продолжи со воспоставените активности за постапување со искористени/отпадни батерии согласно
законските обврски.
Активностите предвидуваат превземање на батериите, пополнување на соодветна документација и
предавање на истите на колективниот постапувач со кој општината има склучено договор.

АКТИВНОСТИ

Собирање и
предавање на
отпадните
батерии
Собирање и
предавање на
отпадни тонери
ВКУПНО

Одговорна
институција

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства од ЈКП
Дервен (МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

Општина
Велес

I- IV

/

/

Општина
Велес

I- IV

/

/

/

/

Задача 5: Постапување со отпад од електронска и електрична опрема
Ќе се продолжи со воспоставените активности за постапување со отпадот согласно обврските од Законот
за постапување со електрична и електронска опрема и отпад од електрична и електронска опрема кој ќе
се превземе и транспортира од страна на колективен постапувач.
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АКТИВНОСТИ

Организирање
на
собирна акција
Собирање на
отпадот
по барање
на правни и
физички лица
ВКУПНО
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Одговорна
институција

Општина
Велес,
колективен
постапувач

Временска
рамка
(годишен
квартал)
III

Средства од
колективен
постапувач
(МКД)
/

I- IV

тековни
транспортни
трошоци

Бр.2 стр. 155

Средства од
Програмата
(МКД)
/

/
ЈКП Дервен

50.000*

/

Потрошените средства ќе бидат фактурирани од страна на ЈКП Дервен и ќе бидат наплатени од
колективниот постапувач за вршење на услугата за собирање на електронски отпад од корисниците.

Задача 6: Постапување со отпадно стакло
Во општината на различни локации во градот се поставени специјализирани 45 (четириесет и пет)
пластични зелени контејнери од 1,5 m3 тип-игло, од Друштвото за управување со пакување и отпад
од пакување „Пакомак“ ДОО Скопје.
Активностите во 2021г. се планира да интензивираат и покрај постигнатите резултати од
примарната селекција на овој вид на отпад. Финансиските средства и активностите за празнење на
садовите се обезбедени од колективниот постапувач.

АКТИВНОСТИ

Редовно
празнење на
садовите со
отпадно стакло
поставени на
локации во
градот
ВКУПНО

Одговорна
институција

Овластен
постапувач

Временска
рамка
(годишен
квартал)
I- IV

Средства од ЈКП
Дервен (МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

/

/

/

/

Задача 7: Годишна акција за собирање на габаритен отпад
Акцијата за собирање на габаритен отпад се организира секоја година пред верскиот празник Велигден. Со
акцијата се овозможува организирано отстранување на габаритниот отпад од домаќинствата и правните
лица.
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АКТИВНОСТИ

Спроведување на акцијата
(превземање на отпадот и
транспорт до депонија,
третирање на отпадот)
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Бр.2 стр. 156

Одговорна
институција

Временска рамка
(годишен квартал)

Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

ЈКП Дервен

I

100.000

/

100.000

/

ВКУПНО

Средства од
Програмата
(МКД)

Задача 8: Воведување на населените места Сливник и Иванковци во интегрираниот систем за
управување со отпад
Согласно етапното воведување на поголемите рурални средини во интегрираниот систем за управување
со отпадот започнат во 2013г., со воведување на нови рурални средини во системот, Програмата се стреми
кон постигнување на 100% покриеност на територијата со услугата, елиминирање на практиките на
жителите за диво депонирање и неконтролирано палење на отпадот, намалување на ризиците по
човековото здравје и редуцирање на емисиите на стакленички гасови.
Со ова ќе се допринесе и кон доследна примена на принципот “универзалност на услугата” со подеднаков
пристап кон сите жители на територијата на општината.

АКТИВНОСТИ

Одговорна
институција

Анализа на теренот за
воведување на
населеното место во
системот
Евидентирање на
корисниците

Општина Велес
ЈКП Дервен

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

I

/

/

ЈКП Дервен

I

тековни
транспортни
трошоци

/

ЈКП Дервен

I

ЈКП Дервен

I

ЈКП Дервен

I-II

Склучување на договори
Информирање за
начинот и времето на
собирање од врата до
врата
Спроведување на
системот во руралните
средини
ВКУПНО

/
тековни
транспортни
трошоци

/

/

/

/

/

/
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V.2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ
Задача 1: Спроведување на План за чистење на диви депонии
Ќе се спроведат активности за расчистување од отпад на простори во урбаната средина, на патиштата и
во природата. Со санација и расчистување на дивите депонии ќе се растерети животната средина од
отпад.

АКТИВНОСТИ

Чистење на депонии во урбана
средина, на патишта и во
природа од отпад
- Диви депонии пристап до
Топилница
- Диви депонии пристап до
општинска депонија за
градежен шут
- Диви депонии во населени
места Сливник и Горно Ориз ари
- Непредвидени локации за
чистење

Одговорна
институција

Временска
рамка
(годишен
квартал)

ЈКП Дервен

Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

I-IV

ВКУПНО

Средства од
Програмата
(МКД)

/

500.000

/

500.000

V.3 ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД
Задача1: Поддршка на акции и проекти за селекција на отпад
Со активно вклучување во образовните активности во делот на управување со отпадот, ќе се
зголеми јавната свест кај училишната популација за управување со отпад и ќе се продолжи со
поддршка на започнатите активности за Интеграција на заштитата на животната средина во
македонскиот образовен систем. Општината ќе продолжи со мотивирање на образовните
институции за вклучување во селекцијата.

АКТИВНОСТИ

Одговорна
институција

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства
од ЈКП
Дервен
(МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

Поддршка на акции “Редуцирај,
Реупотреби, Рециклирај ” во
училиштата и градинката
Сумирање на резултатите од
акцијата за 2021г. Прогласување на најдобар
собирен центар за отпад
ВКУПНО

Општина
Велес

II-IV

/

/

Општина
Велес

IV

/

/

/

/
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V.4 ПРОМОЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 3Р (РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ) ВО
ДОМАЌИНСТВАТА И КОМЕРЦИЈАЛНИОТ СЕКТОР
Задача 1: Развивање на кампања за подигнување на јавната свест за промоција на придобивките
од 3Р за човековото здравје и животната средина
Информирањето и подигнувањето на јавната свест на граѓаните во постапувањето со отпадот се клучни за
реализација на активностите од Програмата.
За информирање на јавноста околу работата на Општината и ЈКП Дервен, поврзано со имплементација на
системот за организирано управување со отпадот ќе се користат сите медиуми за информирање.
Сите евентуални промени поврзани со спроведувањето на системот ќе бидат навремено објавувани.
Информации ќе може да се добијат и на веб страната на Општина Велес и ЈКП Дервен.
Општина Велес доследно спроведувајќи го концептот “3Р” во 2019г. воведе пракса на задната страна на
сметката за комунални услуги да се печатат информации околу правилното постапување со отпадот во
неколку наврати. Со ваквиот начин на информирање, наместо со дополнително печатење на летоци се
дава и личен придонес на општината во штедење на ресурсите и доследна примена на концептот “3Р”.
И оваа година при потреба на задната страна на сметката за комунални услуги ќе се печатат информации
за постапување со отпадот.

АКТИВНОСТИ

Одговорна
институција

Печатење на информации за :
-Акција за постапување со
отпадно стакло
- Акција за постапување со
електронски отпад
- Акција за габаритен отпад
- Постапување со отпадни батерии
-Правилно управување со отпадот
-Информации и воведени новини
во системот за управување со
отпадот
-Законски обврски на правните и
физичките лица во постапување
со отпадот

Општина
Велес

ВКУПНО

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства
од ЈКП
Дервен
(МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

I-IV

/

/

/

/

Задача 2: Оперативност на Собирниот центар на отпад од пакување
Собирниот центар обезбедува континуирани активности за сортирање, балирање, мерење и складирање
на отпадот, негово предавање на овластен постапувач, подготовка на документација за колективниот
постапувач, одржување на опремата во кондиција (преса, вага палетар, стокова вага, опрема за видео
надзор, фотоволтаичен систем и сл.).
Превземањето на отпадот од примарната селекција ќе се врши двапати месечно во сабота, во текот на
денот. Оваа година ќе се вклучат и корисници кои ќе добијат садови за селекција во 2021г.
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АКТИВНОСТИ

Одговорна
институција

Одржување на функционалноста на
Собирниот центар со целокупната
опрема
Предавање на отпадот на овластени
постапувачи и подготовка на
документација за известување и
евиденција
Спроведување на селекцијата во нови
домаќинства
Собирање на картонска амбалажа од
комерцијалниот сектор во утврденото
подрачје
ВКУПНО:

Временска
рамка
(годишен
квартал)
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Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

Средства
од
Програма
(МКД)

ЈКП Дервен

I-IV

/

/

ЈКП Дервен

II-IV

/

/

ЈКП Дервен

I-IV
III

ЈКП Дервен
/

/

тековни
транспортни
трошоци
тековни
транспортни
трошоци
/

/

/
/

V.5 МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА/ПЛАНОТ
Задача 1: Оценување на спроведување на Програмата
Евалуацијата ќе им овозможи на сите кои се вклучени во системот да можат да утврдат што е направено, а
што не, кои се слабостите на системот, успесите и неуспесите при спроведувањето на системот,
трошоците, инвестициите, добивката, стекнатото искуство кое ќе може да се примени во планирањето на
идните активности.

АКТИВНОСТИ

Одговорна
институција

Организирање на работни состаноци

Општина
Велес

Спроведување на мониторинг преку
водење на дневна, месечна и годишна
евиденција во постапувањето со
отпадот
ВКУПНО

Временска
рамка
(годишен
квартал)
I-IV

ЈКП Дервен

Средства од
ЈКП Дервен
(МКД)

I-IV

Средства од
Програмата
(МКД)

/

/

/

/

/

/

Задача 2: Ажурирање на базата на податоци за отпад

АКТИВНОСТИ

Ажурирање на податоците за
корисниците на услугата,
покриеност на теренот, бројот
на склучени договори
Склучување на договори со
нови правни субјекти за
собирање на отпад
Мерење на постигнатите
резултати за 2020 година –
годишен извештај до МЖСПП
ВКУПНО

Одговорна
институција

ЈКП Дервен

Временска
рамка
(годишен
квартал)

Средства
од ЈКП
Дервен
(МКД)

Средства од
Програмата
(МКД)

континуирано
/

/

ЈКП Дервен

континуирано

/

/

ЈКП Дервен,
Општина
Велес

I

/

/

/

/
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VI.БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ
СТАВКА
Поправка и одржување на контејнери
Набавка на 4 подземни контејнери
Набавка на 1500 канти од 120л.
Набавка на ново возило за подигнува ње
на подземните контејнери
Годишна акција за габаритен отпад
Чистење на диви депонии
ВКУПНА СУМА:

Средства од ЈКП Дервен
(МКД)
200.000
/
/
7.000.000

Средства од Програмата (МКД)
/
1.550.000*
1.250.000*
/

100.000
/
7.300.000

/
500.000**
3.300.000

Активностите утврдени со оваа Програма
ќе се финансираат со сопствени средства од ЈКП
Дервен и од Буџетот на Општина Велес, со
средства од Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина во 2021г.
Средствата за набавк а на садови за
отпад (ставки обележани со * во горенаведената
т а б е л а ) с е п р е д в и д е н и в о РА с т а в к а Управување со отпад (капитални расходи) од
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштитата на животната средина во
2021г. во вкупен износ од 2.800.000 денари, а
набавката ќе биде спроведена од страна на
општината.
З а С р ед с т вата з а р а сч и с т у ва њ е н а
дивите депонии (ставки обележани со ** во
горенаведената табела) се предвидени во Р1
ставка – Програма за управување со отпад од
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштитата на животната средина во
2021г. во износ од 500.000 ден., за што Општина
Велес ќе спроведе јавна набавка.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
К о н т р о л а н а д с п р о в е д у в а њ ет о н а
Програмата за управување со отпад на
територијата на Општина Велес за 2021 година
врши Одделението за заштита на животната
средина.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во “Службен гласник на
Општина Велес”.
Број 25- 657/18
10.02.2021год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 38
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
Оперативна програма за
подигање и реконструкција на нови зелени
површини на територијата
на Општина Велес за 2021 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Оперативна програма за подигање и
реконструкција на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 09.02.2021 година.
Број 08-684/18
11.02.2021 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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Оперативна програма за
подигање и реконструкција на нови зелени
површини на територијата на Општина
Велес за 2021 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Оперативната програма за подигање и
реконструкција на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/19
10.02.2021год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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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 Стат утот на
Општина Велес (“Службен гласник на Општина
Велес” бр.12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/18 и
06/19), а по предлог на Градоначалникот на
Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021г. донесе
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОДИГАЊЕ НА
НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА
2021 ГОДИНА
I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Оперативната програма за
реконструкција и подигање на нови зелени
површини (во понатамошниот текст: Програмата)
е насочена кон реконструкција и подигање на
нови зелени површини на територијата на
општината,
нејзино
хортикултурно уредување,



високо естетско облагородување на просторот и
урбан изглед на градот.
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
Оперативната програма ќе опфати:

III1. Подигање на зелена површина на ул.
Благој Ѓорев (пред комплекс ВЕЛ СИТИ);
III2. Подигање на зелена површина на ул.
Крсте Мисирков;
III3. Подигање на зелена површина на
Езеро Младост (пешачка патека и Еко камп);
II I 4 . П о д и г а њ

 е на мали зелени
површини/скверови (центар на населено место
Отовица, Жаба зграда, засадување на дрвја на
слободни локации)
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III 1. Подигање на зелена површина на ул.
Благој Ѓорев (пред комплекс ВЕЛ СИТИ)
По изградбата на комплексот ВЕЛ СИТИ,
пред комплексот на јавна површина ќе се подигне
нова зелена површина и ќе се изврши
хортикултурно уредување на просторот.

Бр.2 стр. 162

Површината се наоѓа на дел од КП 7180/1,
КО Велес.
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2

Операции - хортикултурно уредување

Количина

Ед.
мерка

Ден.

Вкупно

1

Рачен ископ на земја (за систем)

64

Час

200

12800

2

Водоинсталатерски работи

16

час

200

3200

3

Рачно затрупување на ров

32

час

4
5
6
7
8

Машинско грубо планирање
Машинско фино планирање
Фрезирање
Рачно грубо планирање
Рачно фино планирање

1200
1200
1200
1200
1200

200

6400

2

22

26400

2

10

12000

2

6

7200

3

66

79200

2

30

36000

2

м

48

57600

м
м
м
м
м

9

Сеење, ваљање на тревно семе

10

Копање на дупки за садење

50

бр.

80

4000

11

Садење на садници

50

бр.

170

8500

12

Систем за наводнување

1

бр.

Вкупно

1200

130000
383.300
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III 2. Подигање на зелена површина на ул.
Крсте Мисирков
По отстранување на бесправно поставените
објек ти – лимени гаражи, општината врши
партерно уредување на просторот со намена
паркирање. На уредениот простор ќе се засадат
високи дрвја, ќе се постави систем за

Бр.2 стр. 164

наводнување, а зеленилото позади зградата во
близина на покриениот канал за атмосферски
води ќе се уреди.
Површината се наоѓа на КП 1784, КО
Велес.

11 февруари
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Површина - 120 m
Операции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Службен гласник на Општина Велес_

2

Рачен ископ на земја
Монтирање на хидрантска
мрежа
Рачно затрупување на ров
Машинско грубо планирање
Машинско фино планирање
Транспорт на корења, камења
Фрезирање
Рачно грубо планирање
Рачно фино планирање
Сеење, валање на тревно семе
Копање на дупки за садење на
садници
Садење на листопадни дрвја
Употреба на ровокопач за
дотур на земја
Транспорт на земја за
дополнување
Поставување на систем за
наводнување
Вкупно:

Бр.2 стр. 165

Количина
16
8

Ед.
мерка
час
час

Ден.
200
200

Вкупно
3200
1600

8

час

200

1600

120
120
16
120
120
120
120
10

2

м
2
м
час
2
м
2
м
2
м
2
м
бр.

22
10
400
6
66
30
48
80

2640
1200
6400
720
7920
3600
5760
800

10

бр.

140

1400

8
10

час
час

2000
400

16000
4000

бр

1

/

40000

96.840
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III 3. Подигање на зелена површина на Езеро
Младост (пешачка патека и Еко камп)
При изградбата на пешачката патека на
езеро Младост во околината на патеката се
наоѓа неуредена земјена површина. Се планира
на овие површини да се постави систем за
наводнување и да се засадат нови тревни
површини. На овој простор во рамките на
п р о е к т от С М А РТ ез е р о п р ед в и д е н и с е и
активности за хортикултурно уредување кои не
се дел од оваа Програма.

Површина 2300м

Бр.2 стр. 166

В о г р а н и ц и те н а Е КО К а м п от ќ е с е
постави систем за наводнување и ќе се
продолжи со засадување на нови високи дрвја.
Минатата година на овој простор се засадија 62
листопадни дрвја.
Просторот се наоѓа на дел од КП 108/2,
КО Башино село-вон градежен реон.

2

Операции

Количина

Ед.
мерка

Ден.

Вкупно

1

Рачен ископ на земја(за сист ем)

96

час

200

19200

2

Водоинсталатерски работи

32

час

200

6400

3

Рачно затрупување на ров

64

час

4

Машинско грубо планирање

5

Машинско фино планирање

6

Транспорт на корења, камења

7
8
9

Фрезирање
Рачно грубо планирање
Рачно фино планирање

10

Сеење, ваљање на тревно семе

11

Систем за наводнување

2300
2300
16
2300
2300
2300
2300
1

200

12800

2

22

50600

2

м

10

23000

час

м

400

6400

2

6

13800

3

66

151800

2

30

69000

2

48

110400

м
м
м
м

бр.

197020

Вкупно
Се вкупно

660.420
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III 4. Подигање на мали зелени површини/скверови (центар на населено место Отовица,
Жаба зграда, засадување на дрвја на слободни локации)

2

Површина 620 м

Количина
Операции

Единица
мерка

Цена
денари

Вкупно
денари

1

Рачен ископ на земја (за хидрант)

24

Час

200

4800

2

Водоинсталатерски работи

16

час

200

3200

3

Рачно затрупување на ров

16

час

4

Машинско грубо планирање

5

Машинско фино планирање

6

Транспорт на корења, камења

7
8
9
10

Фрезирање

620

22

13640

2

м
м

10

6200

16

час

620

Рачно фино планирање

3200

620
620

Рачно грубо планирање

200

2

620

400

6400

2

6

3720

2

66

40920

2

30

18600

2

48

29760

м
м
м

Сеење, ваљање на тревно семе
Употреба на ровокопач за дотур на
земја

620
8

час

2000

16000

12

Транспорт на земја за дополнување

16

час

400

6400

13

Копање на дупки за садење

500

бр.

80

40000

14

Садење на садници

500

бр.

170

85000

15

Систем за наводнување

1

бр.

11

м

Вкупно

81600
359.440

Забелешка: Набавката на садници не е дел од оваа Програма, туку од Програмата за заштита на животна
средина од ставката - Набавка на материјал за хортикултурно уредување.
IV. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за реконструкција и подигање на нови зелени површини ќе ја изведува ЈКП Дервен,
преку Секторот Паркови и зеленило.
V. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

СТАВКА
Подигање на зелена површина на ул. Благој Ѓорев ( пред комплекс
ВЕЛ СИТИ)
Подигање на зелена површина на ул. Крсте Мисирков
Подигање на з елена површина на Езеро Младост (пешачка патека и
Еко камп)
Подигање на мали зелени површини/скверови (центар на населено
место Отовица, Жаба зграда, засадување на дрвја на слободни
локации)
Вкупно:

ВКУПНО ДЕНАРИ
383.300
96.840
660.420
359.440
1.500.000
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Бр. 40
Активностите утврдени со оваа Програма
ќе се финансираат од Буџетот на Општина Велес,
с о средства од Програмата за заштита на
животна средина за 2021 година.
Планираните работни операции во
Програмата можат да бидат зголемени или
намалени за сметка на други работни операции,
во зависност од потребите на теренот, а во
договор и знаење на општината.
VI . ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над спроведување на оваа 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 да достави
Годишен извештај до Советот на Општина Велес.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден
од о б ј а ву в а њ ет о в о “ С л у ж б е н гл а с н и к н а
Општина Велес.






Број 25- 657/19
10.02.2021год.
Велес

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 Локалниот
Совет за превенција од детско
престапништво за 2021 година
Се објавува Заклучокот за усвојување
Годишна програма за работата на Локалниот
Совет за превенција од детско престапништво за
2021 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/19
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.


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



Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишна програма за
работата на Локалниот Совет
за превенција од детско престапништво за
2021 година

1.Советот на Општина Велес ја усвои
Годишната програма за работата на Локалниот
Совет за превенција од детско престапништво за
2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/20
10.02.2021год.
Велес


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

11 февруари
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Бр. 40
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 контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес
(2021-2024)
Се објавува Заклучокот за донесување
План за контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес (20212024), што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 09.02.2021 година.


2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/21
10.02.2021год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Врз основа на член 28, став 3 од Законот
з а з а ш т и та и бл а го с о с то ј ба н а ж и вот н и те
(„Службен весник на РМ“ бр.149/14,149/15 и
53/16), член 36, став 1, од Статутот на Општина
Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10,15/14,15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе

Број 08-684/20
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

ПЛАН
за контрола на популацијата на бездомни
 кучиња
 на територијата

на Општина Велес
(2021-2024)
I.ВОВЕД

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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување План за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Велес (2021-2024)

1.Советот на Општина Велес го донесе
Планот за к онтрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на Општина
Велес (2021-2024).

За решавање на проблемот поврзан со
зголеменото присуство на бездомни кучиња,
односно за контрола на нивниот број, од страна
на Светск ата здравствена организација за
заштита на животните и позитивните законски
прописи во Република Северна Македонија,
единствено е можен хуманиот начин на
третирање на овие животни.

Хуманиот третман подразбира
згр иж у ва ње и за ш т ита н а ж ивот н ите , н о и
заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните
во општината.

Согласно Законот за заштита и
благосостојба на животните, општините се
надлежни да вршат собирање на бездомни
кучиња, односно нерегистрирани кучиња и
регистрирани кучиња доколку ги затекнат на
јавни површини без присуство на сопственикот и
привремено да ги сместат во соодветни објектиприфатилишта.

Со овој План се утврдуваат насоките за
третирање на бездомни кучиња, условите,
организацијата и начинот на реализација.
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II.ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ
Општата цел на Планот е определување
на општи мерки и активности што треба да се
превземат во периодот 2021-2024 година за
ефикасна контрола и заштита на популацијата на
бездомни кучиња, к ако и третман согласно
п р о п и с и т е о д о бл а с т а н а в ет е р и н а р н о т о
здравство и благосостојбата на животните.
III.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ

Планирани се мерки за:

-заловување на животни,

-нивни транспорт до прифатилиште,

-прием и преглед од доктор по
ветеринарна медицина,

-лабараториско испитување на заразни
болести согласно прописите од областа на
ветеринарното законодавство, вклучувајќи
испитување од болеста лајшманиоза,

-ветеринарно медицински третман на
кучињата, овариохистеректомија и орхиектомија,

-постоперативно сместување и нега,

-вакцинација и дехелментација,

-обележување со микрочип,

- в р а ќ а њ е н а з а л о ве н и те к у ч и њ а н а
реонот на нивно заловување или вдомување на
кучињата,

- е у т а н а з и ј а н а к у ч и њ ат а с о гл а с н о
п р о п и с и т е о д о бл а с т а н а в ет е р и н а р н о т о
законодавство,

- едукација подигнување на јавната свест
кај населението.


Планот за контрола на популацијата на
бездомни кучиња ги дава основните насоки од
кои ќе произлезат Годишни програми за контрола
на популацијата на бездомни к учиња на
територијата на Општина Велес, Годишната
програма ќе ја реализира субјект кој општината ќе
го избере на јавен повик и кој ги исполнува
условите за изведување на активности согласно
закон.
IV.ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

IV.1 Заловување, транспорт,
идентификација и евиденција

Обучени луѓе кои поседуваат
легитимација спроведуваат заловување на
к у ч и њ ат а , а с е о б ез б ед е н и с о с о од в ет н а
униформа и средства за лична заштита.

Зал овувањето се врши с о следната
опрема: возило, јамки-мрежи за заловување,
пушк а (сафари) за хемиско заловување на
к у ч и њ а т а , к о р п и - к а ф е з и з а т р а н с п о р т,
окулувратници и водилки. Транспортот се врши
од местото на заловувње до прифатилиштето,
кое е одобрено од Агенција за храна и
ветеринарство.


Н а л и це м е с то с е в р ш и те р е н с к ата
идентификација на посебни обрасци за
евиденција и идентификација – секое заловено
куче веднаш се евидентира, се заведуваат
податоци за животното како раса, пол, старост,
особени знаци, место на заловување и др.

I V. 2 П р е с т о ј в о п р и ф а т и л и ш т е ,
ветеринарномедицински третман и
понатамошно постапување со третираните
кучиња

Прифатилиштето треба да обезбедува
ел е м е н та р н и ус л о в и з а с п р о вед у ва њ е н а
с о одвет н и ме р ки и пе р с о н а л за е фик а с н а
заштита на животните, редовно хранење и
напојување и доколку е потребно лекување на
животните.

Заловените кучиња се транспортираат
до прифатилиштето.

Кучињата се сместуваат во просториите
з а п р и е м во к о и с е в р ш и н а б љ уд у ва њ е н а
кучињата од страна на докторот по ветеринарна
медицина к ој врши преглед на зал овените
кучиња и ги спроведува сите мерки согласно
закон и тој одредува кој од нив ги исполнуваат
критериумите за еутаназија.

Еутаназијата се врши:

-во согласност со важечките законски
прописи и наредби;

-кога животното е заболено од заразна
или паразитска болест која може да се пренесе
на други животни или луѓето, животното е
заболено од други болести кај кои лечењето е
долго и со несигурна прогноза, тешко повредени
животни, животни кои видливо страдаат или
стари изнемоштени животни;

-кога кучињата преставуваат опасност
кон луѓето или другите животни и

- к о га к у ч и њ ата п о м и н а л е м и н и м ум
временски период потребен за исцрпување на
можност за вдомување.
Медицински третман на здрави кучиња
се врши на следниот начин:

Сите к линички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е
одобрено од Агенцијата за храна и
ветеринарство и кое има договор за ветеринарно
медицински третман на животните с о
прифатилиштето. Сите животни кои по мислење
на ветеринарен док тор ги исполнуваат
критериумите за операција се оперираатстерилизирааат. По завршената операција и пост
оперативно опоравување животните се враќаат
назад во прифатилиштето каде се врши нивно
редовно хранење и постојан надзор од страна на
обучени лица.

11 февруари

2021

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.2 стр. 171

VI.ФИНАНСИРАЊЕ

Прифатилиштето се одржува согласно
санитарно-хигиенските прописи: боксовите во
прифатилиштето редовно се чистат, се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и
соодветна дератизација на целиот простор.
Прифатилиштето е должно да склучи договор со
овластен оператор за нештетно отстранување на
лешеви и нус производи од животинско потекло,
во специјално изградена гробна – јама на
соодветна комунална депонија а исто така ќе ги
собира и транспортира фекалиите/отпадот од
прифатилиштето.Непосредно при напуштање на
прифатилиштето кучињата се вакцинираат
против болеста беснило и кучињата се третираат
с о с р ед с т во п р от и в ед н о и е к то п а р аз и т и .
Животните се враќаат на реонот на заловување
или се вдомуваат со тоа што истите се обележани
со микрочип, вратените на реонот дополнително
треба видливо да се обележат а вдомените се
внесуваат во Ветеринарно информативниот
систем.
Приоритет се дава на вдомување на животните.

Општината ќе настојува во периодот
( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) д а п од гот в и и у с в о и п л а н с к а
документација за изградба на соодветен простор
за современо прифатилиште кое ќе ги исполни
сите сдандарди за елементарна заштита и
третман на кучињата.

Вардарски плански регион има
аплицирано за Проект: Изработка на техничка
документација за изградба на регионалнен
стационар/прифатилиште за бездомни кучиња
скитници. Проектот ќе се релизира во соработка
помеѓу ВПР, УНДП и Шведска амбасада.
IV.3 Подигнување на јавната свест

Подигнувањето на јавната свест е клучна
за справување и хуман третман на кучињата
с к и т н и ц и . Ре ш а в а њ е н а р а з н и ф о р м и н а
к ом уник ација с о граѓаните, спроведување
едук ативни и промотивни ак тивности за
подигнување на јавната свест за постапување со
бездомни кучиња, организирање акции и настани
за вдомување на кучињата се важен дел кој на
подолг рок ќе го ограничи бројот на кучиња на
улица и ќе овозможи одржливост на планските
активности.
V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Планот предвидува интензитетот на
заловување и капацитетот на сместување во
прифатилиште да ги исполнува условите за
сместување на 30 бездомни кучиња/месечно.
С о г л а с н о П л а н о т, с и т е п о д ет а л н и
активности ќе се предвидат во Годишни програми
за контрола на популацијата на бездомни кучиња
не територијата на Општина Велес.


Активностите ќе се финансираат од
Буџетот на Општина Велес, со средства од
Програмата на активностите на Општина Велес
во областа на здравствената заштита.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Планот за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на Општина
Велес (2021-2024) ќе се применува по
одобрување на истиот од Агенцијата за храна и
ветеринарство на РСМ.

Надзор над реализација на планот врши
Одделението за јавни дејности во Општина
Велес.
Број 25- 657/21
10.02.2021год.
Велес

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



Бр. 41
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 контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на
Општина Велес за 2021 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на Општина
Велес за 2021 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
09.02.2021 година.
Број 08-684/21
11.02.2021 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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Велес
за 2021 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на Општина
Велес за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/22
10.02.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Врз основа на член 28, став 3 од Законот
з а з а ш т и та и бл а го с о с то ј ба н а ж и вот н и те
(„Службен весник на РМ“ бр.149/14,149/15 и
53/16), член 36, став1 од Статутот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09 и 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе,
ПРОГРАМА
за контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина Велес
во 2021 година
I. ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат
активностите за третирање на бездомни кучиња скитници, условите, организацијата и обемот на
извршувањето, како и начинот на
финансирањето.
За решавање на проблемот поврзан со
зголеменото присуство на бездомни кучиња,
односно за контрола на нивниот број, од страна
на Светск ата здравствена организација за
заштита на животните и позитивните законски
прописи во Република Северна Македонија,
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единствено е можен хуманиот начин на
третирање на овие животни.
Хуманиот третман подразбира
згр иж у ва ње и за ш т ита н а ж ивот н ите , н о и
заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните
во општината.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општата цел на Програмата е
определување на општи мерки и активности што
треба да се превземат на територијата на
општината за ефикасна контрола и заштита на
п о п ул а ц и ј ата н а безд о м н и к у ч и њ а , к а к о и
третман согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство и благосостојбата на
животните.
III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на програмата е определување
на мерки и активности што треба да се превземат
во 2021 година за ефикасна контрола и заштита
на популацијата на бездомни кучиња.
Активностите за хумано третирање на
бездомни кучиња-скитници на територијата на
Општина Велес ќе опфатат:
ь заловување на животни,


ь нивни транспорт
до прифатилиште,
ь прием и преглед од доктор по
ветеринарна медицина,
ь лабараториско испитување на заразни
болести согласно прописите од областа на
ветеринарното законодавство, вклучувајќи
испитување од болеста лајшманиоза,
ь ветеринарно медицински третман на
кучињата,
ь постоперативно сместување и нега,
ь вакцинација и дехелментација,
ь обележување со микрочип,
ь враќање на заловените кучиња на реонот
н а н и в н о з а л о ву в а њ е и л и в д о м у в а њ е н а
кучињата,
ь еутаназија на кучињата с огласно
п р о п и с и т е од о бл а с т а н а в ет е р и н а р н от о
законодавство,
ь едукација подигнување на јавната свест
кај населението.
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IV. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ
I V. 1 З а л о в у в а њ е , т р а н с п о р т,
идендификација и евиденција
Обучени лица кои поседуваат
легитимација спроведуваат заловување на
к у ч и њ ат а , а с е о б ез б ед е н и с о с о од в ет н а
униформа и средства за лична заштита.

Зал овувањето се врши с о следната
опрема: возило, јамки-мрежи за заловување,
пушк а (сафари) за хемиско заловување на
к у ч и њ а т а , к о р п и - к а ф е з и з а т р а н с п о р т,
окулувратници и водилки. Транспортот се врши
од местото на заловувње до прифатилиштето.

Н а л и це м е с то с е в р ш и те р е н с к ата
идентификација на посебни обрасци за
евиденција и идентификација – секое заловено
куче веднаш се евидентира, се заведуваат
податоци за животното како раса, пол, старост,
особени знаци, место на заловување и др.

I V. 2 П р е с т о ј в о п р и ф а т и л и ш т е ,
ветеринарно-медицински третман и
понатамошно постапување со третираните
кучиња
Заловените кучиња се транспортираат до
прифатилиштето, кое е регистрирано и има
одобрување од Агенцијата за храна и
вете р и н а р с т во н а Ре п у бл и к а С е ве р н а
Македонија.

Кучињата се сместуваат во просториите
з а п р и е м во к о и с е в р ш и н а б љ уд у ва њ е н а
кучињата од страна на докторот по ветеринарна
медицина к ој врши преглед на зал овените
кучиња и ги спроведува сите мерки согласно
закон и тој одредува кој од нив ги исполнуваат
критериумите за еутаназија.


Еутаназијата се врши:
ь
ь

ь
ь



во согласност со важечките законски
прописи и наредби;
кога животното е заболено од заразна
или паразитска болест која може да се
пренесе на други животни или - луѓето,
животното е заболено од други болести
кај кои лечењето е долго и со несигурна
прогноза, тешко повредени животни,
животни кои видливо страдаат или стари
изнемоштени животни;
кога кучињата преставуваат опасност кон
луѓето или другите животни и
к ога к учињата поминале миним ум
временски период потребен за
исцрпување на можност за вдомување.
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Медицински третман на здрави кучиња се врши
на следниот начин:

Сите к линички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е
одобрено од Агенцијата за храна и
ветеринарство и кое има договор за ветеринарно
медицински третман на животните с о
прифатилиштето. Сите животни кои по мислење
на ветеринарен док тор ги исполнуваат
критериумите за операција се оперираатстерилизирааат. По завршената операција и пост
оперативно опоравување животните се враќаат
назад во прифатилиштето каде се врши нивно
редовно хранење и постојан надзор од страна на
обучени лица.

Прифатилиштето се одржува согласно
санитарно-хигиенските прописи: боксовите во
прифатилиштето редовно се чистат, се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и
соодветна дератизација на целиот простор.
Изведувачот на Програмата е долежн да склучи
договор со овластен оператор за нештетно
отстранување на лешеви и нус производи од
животинско потекло, во специјално изградена
гробна – јама на соодветна комунална депонија а
исто так а ќе ги собира и транспортира
ф е к а л и и т е / от п а д от од п р и ф ат и л и ш т ет о .
Непосредно при напуштање на прифатилиштето
к учињата се вакцинираат против болеста
беснило и кучињата се третираат со средство
против ендо и ектопаразити.

Третираните кучиња и обележани со
микрочип се враќаат на реонот на заловување
или се вдомуваат, а вдомените се регистрираат
во вете р и н а р н о и н ф о р м ат и в н и от с и с те м .
Приоритет се дава на вдомување на животните.
IV.3 Едукација и подигнување на јавната свест
кај населението

Подигнувањето на јавната свест е клучна
за справување и хуман третман на кучињата
скитници. Изведувачот на Програмата е должен
да обезбеди комуникација со граѓани преку разни
форми на к ом уник ација, да спроведува
едук ативни и промотивни ак тивности за
подигнување на јавната свест за постапување со
бездомни кучиња, да организира акции и настани
за вдомување на кучиња.
V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ

Се предвидува интензитетот на
заловување и капацитетот на сместување во
прифатилиште да ги исполнува условите за
сместување на 30 бездомни кучиња/месечно.
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VI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени во табелата
п од ол у ќ е с е ф и н а н с и р а ат од Бу џ ет от н а
Општина Велес, со средства од Програмата на

Ред.бр.
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активностите на Општина Велес во областа на
здравствената заштита за 2021 година.
Општина Велес ќе изврши трансфер на
средства на изведувачот на Програмата.

Активност

Финансирање

Сума/ден.

Заловување, транспорт, идентификација и евиденција
1

Заловување, идентификација и
евиденција на бездомни кучиња

Општина Велес

140.000,00

2

Транспорт до прифатилиште

Општина Велес

35.000,00

3

Карантински престој (набљудување и
преглед од ветеринар)

Општина Велес

50.000,00

4

Престој во прифатилиште

Општина Велес

650.000,00

Медицински третман
5

Лабараториско испитување и
вакцинација

Општина Велес

6

Овариохистеректомија и орхиектомија
(стерилизација и кастрација)

Општина Велес

7

Постоперативно сместување и нега

Општина Велес

130.000,00

8

Обележување со микрочип

Општина Велес

60.000,00

9

Еутаназија

Општина Велес

20.000,00

10

Отстранување на лешеви и нус
производи

Општина Велес

11

Транспорт

Општина Велес

35.000,00

Општина Велес

300.000,00

100.000,00

250.000,00

30.000,00

Подигнување на јавната свест
12

Вкупно

Спроведување на активности за
хуман третман и благосостојба на
животните скитници преку
спроведување на мерки за
згрижување и вдомување на кучиња
скитници, а кои се однесуваат на
субвенционирање на правни и
физички лица кои ќе згрижат и
вдомат кучиња скитници.

1.800.000,00
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VII. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА
Годишната програма ќе ја реализира
субјект кој општината ќе го избере на јавен повик
и кој ги исполнува условите за изведување на
активности согласно закон.
Д ок олк у на јавниот повик не се јави
изведувач на програмата, општина Велес се
задолжува во рок од 15 дена, договорно да
ангажира двајца лиценцирани заловувачи, како и
фирма која ќе изврши транспорт на заловените
кучиња до институција во која треба да се изврши
третирање на заловените кучиња-скитници.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над извршувањето на
Програмата врши Одделението за јавни дејности
во Општина Велес. За спроведените активности
на терен, изведувачот е должен да изготвува
квартални извештаи кој ќе бидат доставени до
Градоначалникот, од кои ќе се подготви годишен
извештај доставен до Советот на Општина Велес
за негово усвојување.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“.
Број 25- 657/22
10.02.2021год.
Велес

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

Бр.2 стр. 175

донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/22
11.02.2021 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“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за
активностите на Општина Велес во областа
на локалниот економски развој во
2021година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој во




2021година.

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

Бр. 42
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 во 2021година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој во
2021година, што Советот на Општина Велес го

Број 25- 657/23
10.02.2021год.
Велес

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

Врз основа на член 22, став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник
на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес
бр. 12/06, 03/09, 18/10,15/14,15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
о д р ж а н а н а 0 9 . 0 2 . 2 0 2 1 го д и н а ј а д о н е с е
следната:
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ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за активностите
на Општина Велес во областа локалниот
економски развој во 2021 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 2021 година („Службен
гласник на Општина Велес” бр.17/19 и 20/20,) се
вршат следните изменувања и дополнувања:
Во Tочка 4 „АК ТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА
РАМКА“ во табелата:
Точката со реден број 14 „Европска недела на
мобилност“ се менува и ќе гласи, „Европска
недела на мобилност и видливост на проекти
финансирани од ЕУ“, а временската рамка за
имплементација се определува на цела 2021
година
Точка 18 се менува и ќе гласи:
Проект финансиран преку програмата РомАктед
на Европската комисија за реконструкција на
тоалетите во спортската сала на ООУ „Панко
Брашнар“, а временската рамка за
имплементација се менува и определува за
месеците јануари, февруари и март 2021 година.
Се додава нова точка со реден број 19
„Проект финансиран од ЕУ преку ИПА
програмата, раководен од светска банка(ЛРЦП) „СМАРТ Езеро Младост- Прва иновативна
туристичк а атракција во Македонија дообезбедување на средства за набавка на
опрема“, а временската рамка за
имплементација се менува и определува за
месеците јануари – Јуни 2021 година“.
Во Tочка 6 БУЏЕТ, во табелата:
В о К ол о н а 5 н а з и в от „ Н а д в о р е ш н и
фондови“ се менува и гласи „Надворешни
фондови и проектни сметки“
Во Точка 2 „Проект финансиран од ЕУ
преку ИПА програмата, раководен од Светска
банка (ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- Прва
иновативна туристичка атракција во Македонија“
– инфраструктура“, Во износот на средства:
„Општина Велес“, износот 1.200.000 се менува и
изнесува 0 додека износот во колона
„Надворешни фондови и проектни сметки“ се
определува на 3.484.200 денари.
Во истиот ред износот „вкупно“ се определува на
3.484.200 денари.
Во Точка 3, „Проект финансиран од ЕУ
преку ИПА програмата, раководен од Светска
банка (ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост - Прва
иновативна туристичка атракција во Македонија“

Бр.2 стр. 176

- промотивни ак тивности, Во износ от на
средства: „Општина Велес“, износот 195.242 се
менува и изнесува 0 додек а износот во
„надворешни фондови и проектни сметки“се
определува на 195.242 денари.
Во истиот ред износот „вкупно“ се определува на
195.242 денари.
Во Точка 4 „Проект финансиран од ЕУ
преку ИПА програмата, раководен од Светска
банка (ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- Прва
иновативна туристичка атракција во Македонија набавка на опрема“, во колона: „Општина Велес“,
износот од 668.461 се менува и изнесува 0
додека износот во колона „Надворешни фондови
и проектни сметки“ се определува на 668.461
денари.
В о и с т и от р ед и з н о с от „ в к у п н о “ с е
определува на 668.461 денари.
Во точка 8 „Проект ИНКЛУЗИВЕН СМАРТ
ТУРИЗАМ – рекреативни содржини и услуги за
еднаков пристап до туристичката атракција
Е зе р о М л а д о с т “ , во и з н о с от н а с р ед с т ва :
„Општина Велес“, износот 100.000 се менува и ќе
гл а с и 2 . 2 6 3 . 7 0 3 , во к ол о н а „ Н а д во р е ш н и
ф о н д о в и и п р о е к т н и с м ет к и “ , и з н о с от с е
определува на 0 денари.
Во истиот ред износот „вкупно“ се определува на
2.263.703 денари.
Во точка 13 „Маркација и изградба на
велосипедски патеки, во колона „Општина
Велес“, износот 1.500.000 се менува и ќе гласи
1.300.000. Во колона „Надворешни фондови и
проектни сметки“ износот се определува на 0
денари. Во истиот ред износ от „вк упно“ се
определува на 1.300.000 денари.
Точк ата с о реден број 14 „Европск а
недела на мобилност“ се менува и ќе гласи,
„Европска недела на мобилност и видливост на
проекти финансирани од ЕУ“. Средствата во
оваа точка остануваат непроменети.
Точка 18 се менува и ќе гласи: Проект
финансиран преку програмата РомАктед на
Европск ата комисија за реконструкција на
тоалетите во спортската сала на ООУ „Панко
Брашнар“.
Во колона „Општина Велес“, износот 0 се менува
и ќе изнесува 50.000 додек а во колона
„Надворешни фондови и проектни сметки“,
износот 12.933.392 се менува и ќе изнесува
50.000 денари.
В о и с т и от р ед и з н о с от „ в к у п н о “ с е
определува на 100.000 денари.
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Се додава нова точка со реден број 19 и
ќе гласи:
„Проект финансиран од ЕУ преку ИПА
програмата, раководен од Светска банка (ЛРЦП)
- „СМАРТ Езеро Младост- Прва иновативна
туристичк а атракција во Македонија“ дообезбедување на средства за набавка на
опрема“. Во износот на средства: „Општина
Велес“, се додава износот 50.000 додека износот
во „Надворешни фондови и проектни сметки се
определува на 0 денари.
В о и с т и от р ед и з н о с от „ в к у п н о “ с е
определува на 50.000 денари.
Во колоната „Вкупно“ средствата од
Опш тин а Веле с во изн о с од 1 0 .4 6 3 ,7 0 3 се
менуваат и ќе изнесуваат: 10.463,703, во колона
„Надворешни фондови и проектни
сметки“износот од 35.419.962 се менува и ќе
изнесува: 26.884.473.
Средствата во колона „Вкупно“ во износ
од 45.833.665 се менуваат и ќе изнесуваат
37.248.176.
2.Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25- 657/23
10.02.2021год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Бр.2 стр. 177

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 09.02.2021 година.
Број 08-684/23
11.02.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување претседател
на Комисија за мандатни прашања, избори и
именување
1 . Од п р етс ед ател н а К о м и с и ј а з а
мандатни прашања, избори и именување се
разрешува:
- Весна Стојанова Богоевска
2 . З а п р етс ед ател н а К о м и с и ј ата з а
мандатни
 прашања,


избори
и именување се
именува:


-Пандорка Лазарова Прличкова

Бр. 43

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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Број 25- 657/24
10.02.2021год.
Велес

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решението за разрешување и
именување претседател на Комисија за
мандатни прашања, избори и именување
Се објавува Решението за разрешување
и и м е н у ва њ е п р етс ед ател н а К о м и с и ј а з а
мандатни прашања, избори и именување, што



Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр.2 стр. 178

Бр. 45

Бр. 44
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 Решението за разрешување и
именување член на Комисија за општествени
дејности
Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за општествени
дејности, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/24
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член на
Комисија за општествени дејности
1.Од член на Комисија за општествени
дејности се разрешува:
- Весна Стојанова Богоевска
2.За член на Комисијата за општествени
дејности се именува:
-Надица Калаузарова

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 Решението за разрешување и
именување член на Комисија за
определување имиња на улици, плоштади
и други инфраструктурни објекти
Се објавува Решението за разрешување
и именување член на Комисија за определување
имиња на улици, плоштади и други
инфраструк т урни објек ти, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 09.02.2021 година.
Број
08-684/25 

11.02.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 32, точка 2 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02), член 25, став 1, од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 09.02.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член на
Комисија за определување имиња на улици,
плоштади и други инфраструктурни објекти
1.Од член на Комисија за определување
имиња на улици, плоштади и други
инфраструктурни објекти се разрешува:

3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Службен гласник на Општина Велес“.

- Весна Стојанова Богоевска
2.За член на Комисијата за
определување имиња на улици, плоштади и
други инфраструктурни објекти се именува:

Број 25- 657/25
10.02.2021год.
Велес

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



-Надица Калаузарова
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РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови
на Општинскиот совет за превенција од
детско претстапништво
на Општина Велес

3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/27
10.02.2021год.
Велес

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





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:

Бр. 46
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 Решението за разрешување и
именување член на Општински совет за
превенција на
детско претстапништво

Се објавува Решение за разрешување и
и м е н у в а њ е ч л е н н а О п ш т и н с к и с о в ет з а
превенција на детско претстапништво, 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 09.02.2021 година.

-Весна Стојанова Богоевска
-Александар Лефтеров
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:




-Надица Калаузарова
-Татјана Ѓуровска

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- 657/28
10.02.2021год.
Велес

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

Број 08-684/26
11.02.2021 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр. 5/02), член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес”
бр.12/06, 03/09, 18/10, 14/15, 15/18 и 06/19), а
согласно Одлуката за формирање на Општински
с овет за превенција од мал олетничк о
претстапништво на Општина Велес („Сл.гласник
на Општина Велес“ бр.03/12),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе

Бр.2 стр. 179
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Бр. 47
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),


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 25-657/28
10.02.2021 год.
Велес


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

Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Измена на Годишен план за
вработување на ООУ Васил Главинов“ Велес
за 2021година
С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
с огласност на Измена на Годишен план за
вработување на ООУ Васил Главинов“ Велес за
2021година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 09.02.2021
година.
Број 08-684/27
11.02.2021 година
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ" бр.5/02), член 84 од Законот за основното
образование („Сл.весник на РСМ“ бр.161/2019),
член 20-б од Законот за вработените во јавниот
с е к т о р ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а Ре п у бл и к а
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и
198/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 45 став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен 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 09.02.2021 година, донесе
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Измена на Годишен
план за вработување на ООУ Васил
Главинов“ Велес за 2021година
1. Со ова Решение се дава согласност на
Измена на Годишен план за вработување на ООУ
Васил Главинов“ Велес за 2021година со бр.0418/1 од 20.01.2021година.

Бр.2 стр. 180



Бр. 48
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 на
Билтен за епидемиолошките карактеристики
на акутните заразни заболувања на
подрачјето на Општина Велес за 2020година




Се објавува Заклучокот за разгледување
на Билтен за епидемиолошките карактеристики
на акутните заразни заболувања на подрачјето
на Општина Велес за 2020година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 09.02.2021 година.
Број 08-684/28
11.02.2021 година 
Велес 


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
12/06,03/09,18/10,15/14,15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 09.02.2021 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за разгледување на Билтен за
епидемиолошките карактеристики
на акутните заразни заболувања на
подрачјето на Општина Велес за 2020 година
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1.Советот на Општина Велес го разгледа
Билтенот за епидемиолошките карактеристики
на акутните заразни заболувања на подрачјето
на Општина Велес за 2020година, доставен од
Центарот за јавно здравје –Велес.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25- 657/29
10.02.2021год.
Велес

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