СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 20 година LV

Излегува по потреба

18 ноември 2019 година

Бр. 328
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
измени и дополнувањe на
Буџетот на Општина Велес за 2019 година
Се објавува Заклучокот за донесување
измени и дополнувањe на Буџетот на Општина
Велес за 2019 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
15.11.2019 година.
Број 08-4516/1
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување измени и дополнувањe на
Буџетот на Општина Велес за 2019 година
1.Советот на Општина Велес донесе
измени и дополнување на Буџетот на Општина
Велес за 2019 година.

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

Број 25-4504/2
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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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 академскиот сликар Ангел
Петров од Велес
Се објавува Одлуката за прифаќање на
донација од академскиот сликар Ангел Петров од
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/2
18.11.2019 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
(„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),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 15.11.2019 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на донација од академскиот
сликар Ангел Петров од Велес
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, дадена од давателот Ангел
Петров академски сликар од Велес.
Член 2
Донацијата која се дава на Општина Велес се
состои од уметнички дела изработени во разни
техники и тоа:
-50 дела Рацинови портрети и
-30 дела Стара-велешка архитектура.
Составен дела на оваа одлука е каталот на
уметничките дела, изработен со бројот на делата,
во која техника истите се изработени и наслов на
созденото дело.

Бр.20 стр. 1721

Член 3
За донацијата ќе биде склучен посебен
договор помеѓу Градоначалникот на Општина
Велес к ак о примател на донацијата и
академскиот сликар Ангел Петров, согласно
Законот за донации и за спонзорства во јавните
дејности.
Член 4
П о с к л у ч у в а њ е т о н а д о г о в о р о т,
наведените уметнички дела ќе бидат врамени од
страна на Општина Велес и истите ќе бидат
изложени во соодветна просторија и ќе останат
„ с та лн а по с та н о в к а “ к о ј а ќе мож е да б и де
посетена од страна на зинтересирани
посетители.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-4504/3
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр. 330
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 уредување на градежно
земјиште на просторот
на Општина Велес во 2020 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за уредување на градежно земјиште на
просторот на Општина Велес во 2020 година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/3
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за уредување на
градежно земјиштена просторот на Општина
Велес за 2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес во 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/4
15.11.2019 година
Велес

ВОВЕД
Со оваа Програма се уредува:
Просторот кој е предмет на уредување,
Обемот на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште,
III.
Обемот и степенот на опремување на
градежно земјиште со објекти на основната
и секундарната инфраструктура,
IV.
Финансиска конструкција на Програмата,
V.
Пресмет ување на трошоците за
уредување на градежното земјиште,
VI.
Висина на надоместокот за уредување на
градежно земјиште и неговата
распределба,
VII. Начин на распределба на средствата за
финансирање за изградба и одржување на
инфраструктурата,
VIII. С р ед с т ва н а м е н ет и з а и з р а б от к а н а
документација за градење на
инфраструктурни објекти,
IX.
Динамика на извршување на Програмата,
X.
Преодни и завршни одредби.
I.
II.

I.
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од
Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на
РМ” бр.5/02), член 95, став 1 од Законот за
градежно земјиште („Сл. весник на РМ” бр. 15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), а
согласно Правилник за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комуналната инфраструктура и начинот на
у т в рд у ва њ е н а в и с и н ата н а т р о ш о ц и те з а
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост (“Сл. весник на РМ” бр. 193/16 и
72/2018 ), и член 45, став 1, од Статутот на
О пш т ин а В еле с ( “ С л. гла с н ик н а О пш т ин а
Велес”бр.12/06, 3/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
а по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година, донесе
П Р О Г Р А М А
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС ВО 2020 ГОДИНА
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ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА
УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување
со поблиско определување на земјиштето што се
уредува се смета, изграденото и неизграденото
земјиште на просторот на Општина Велес,
прогласен како градежен реон.
II.

ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и
расчист ување на градежното земјиште се
подразбира:
II-1.
Подготвителни работи; и
II-2.
Расчистување на градежното земјиште.
II-1.

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се
подразбира:
- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички
испитувања за градежни парцели каде ќе се
градат објекти од комуналната
инфраструктура.
II-2.
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Расчистувањето на градежното земјиште
на градежните парцели е со цел да се изврши
опремување на градежната парцела со објекти
од комуналната инфраструктура.
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Решавање на имотно правните односи;
Ре ш а ва њ е н а с та н бе н и те п р а ш а њ а н а
сопствениците кои живеат или вршат дејност
к ак о физичк о лице во објек тите што се
уриваат;
Уривање на постојните градежни и други
објекти на градежното земјиште (градежна
парцела) и селидба на сопствениците со
пренесување на покуќнината и опремата,
ур и ва њ е н а о б ј е к т и те с о т р а н с п о рт н а
материјалот од уривањето до депо.

III.ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ
НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Под обем на опремување на градежното
земјиште се подразбира изградба на објекти на
инфраструктурата, заради непречен пристап до
градежната парцела од јавен пат, поставување на
водоводна, к анализациона (фек ална и
атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и
друга мрежа с о прик лучоци до градежната
парцела.
Опремувањето на градежното земјиште
може да биде извршено целосно или делумно, во
м и н ат и от п е р и од и л и во м о м е н тот к о га с е
уредува.
Под степен на опремување на
градежното земјиште се подразбира степенот на
о п р е м е н о с т н а з е м ј и ш т ет о с о о б ј е к т и од
комуналната инфраструктура за задоволување
на заедничката и индивидуалната комунална
потрошувачка, до границите на градежната
парцела.
Степенот на уреденост на градежното земјиште
може да биде основен, повисок или понизок од
основниот.
III-1 Основен степен на уреденост
претставува опременост со :
- изградба на непречен пристап до градежната
парцела од јавен пат;
- изградба на електрична мрежа;
изградба на водоводна мрежа и
изградба на фекална канализација.
III-2
Д ополнителна опременост на
земјиштето:
изградба на ПТТ мрежа;
изградба на улици, тротоари, паркинзи,
пешачки патеки и други површини (јавно
зеленило, детски игралишта, спортски терени
и др.) согласно урбанистичките планови;
изградба на атмосферска канализација и
изградба на јавно осветлување.
Секој вид од објектите од III-1 и III-2
п р етс та ву ва ед е н с те п е н н а ур ед е н о с т н а
градежното земјиште, па доколку земјиштето е
опремено со повеќе објекти од основниот степен
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на уреденост претставува земјиште со повисок
степен на опременост и обратно ако земјиштето е
опремено со помалку објекти од основниот
степен на уреденост претставува земјиште со
понизок степен на опременост.
III-3 Опремување со објекти од комуналната
инфраструктура до градежната парцела:
а)
Опремување со објекти од комуналната
инфраструктура за заедничка комунална
потрошувачка во кои спаѓаат:
основни градски сообраќајници
(примарни и секундарни);
непречен пристап до градежната
парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водови за довод на
вода заедно со пратечки објекти;
магистрални и примарни водови за одвод
на фекална и атмосферска вода заедно со
пратечки објекти;
градски плоштади и јавни прометни
површини (улици, тротоари, пешачки и други
површини согласно урбанистички планови);
изградба на јавно осветлување; и
изградба на јавно зеленило.
Овие елементи претставуваат претходни
вложувања за опремувањето на градежното
земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот
за уредување на градежното земјиште.
б)
Индивидуална комунална потрошувачка
за кои е извршено или ќе се изврши:
изградба на секундарна водоводна мрежа
до водомерна шахта;
изградба на секундарна фекална мрежа до
последната шахта;
изградба на секундарна нисконапонска
електрична мрежа, до и со приклучен орман
за индивидуални станбени згради и с о
разводен орман за колективни станбени
згради;
изградба на сек ундарни ТТ-мрежи до
приклучен орман.
Тр о ш о ц и т е з а у р ед у в а њ ет о н а
градежното земјиште, до градежната парцела
к о ј а е д од ел е н а н а к о р и с т е њ е , с о гл а с н о
склучените договори со корисниците, ги плаќа
Општина Велес, со едно приклучно место за секој
објект од инфраструктурата за една градежна
парцела.
Трошоците за уредување на градежното
земјиште до градежната парцела согласно
склучен договор со Општината може да ги плати
и инвеститорот, правно или физичко лице.
Целосното уредување на градежното
земјиште, се врши по обезбедувањето на правни,
технички услови и материјални средства.
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Опремување со објекти од комунална
инфраструктура во границите на
градежната парцела:

- Уредувањето на градежното земјиште во
границите на градежната парцела со комунална и
с о о б р а ќ а ј н а и н ф р а с т р у к т у р а и п а рт е р н о
уредување го врши корисникот на земјиштето
(инвеститор).
- Проектирањето и изградбата на
инфраструктурната мрежа за висок напон, друга
и н с та ла ц и ј а и о б ј е к т и , т р а ф о с та н и ц и и ли
учеството во нив, корисникот на земјиштето го
регулира согласно енергетската согласност
издадена од “Електростопанство - ЕВН”.
- Доколку изградените објекти од комуналната
инфраструктура остануваат во границите на
г р а д е ж н ат а п а р ц ел а н а к о р и с н и к от и п од
о б ј е к т и т е ш т о ќ е г и г р а д и , к о р и с н и к от н а
земјиштето мора да побара писмена согласност
од н а д л еж н и от о п ш т и н с к и о р га н , к о ј д а ва
с о гл а с н о с т п о м и с л е њ е од с о од вет н ото
комунално претпријатие. Трошоците за заштита
на тие објекти ги сноси корисникот на
земјиштето.
- Трошоците за преместување на постојните
објекти од комуналната инфраструктура што
пречат за изградба и користење на објектите што
ги сноси корисникот на земјиштето, со исклучок
на трошоците за преместување на постојните
инфраструктурни инсталации што пречат за
изградба и користење на објектите изградени без
согласност на надлежниот општински орган.
Тр о ш о ц и т е з а р а с ч и с т у в а њ е н а
градежното земјиште и геомеханичките
испитувања ги сноси корисникот на земјиштето.
Исто така, корисникот на земјиштето е должен да
ги надомести на Општината, порано направените
т р о ш о ц и з а р а сч и с т у ва њ е н а г р а д еж н ата
парцела.
IV. ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА
Предлог Програма за уредување на
градежно земјиште на просторот на Општина
Велес во 2020 година.
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РАСХОДИ

Ден.
ВКУПНО:

96.800.000

Ф

Урбано планирање

Ф20
1

Уредување на градежно земјиште
Надзор на изведбата на градежни објекти

2.000.000
500.000

2

Геодетски услуги (нумерички, ажурирани подлоги и други геодетски услуги)

1.000.000

3

Геомеханички испитувања

Ф30

12.800.000

500.000

3

Уредување на простор во рурални подрачја
Бетонирање на улица во село Горно Оризари
Реконструкција на пат кој го поврзува село Отовица со Сојаклари и Кумарино
со проширување на влезот кон Отовица
Бетонирање на улица во село Раштани

4

Бетонирање на улица во село Иванковци

500.000

5

Бетонирање на улица во село Караслари пристап кон селски гробишта

800.000

6

Бетонирање на улица во село Бузалково

800.000

1
2

ФА0

1

2
3

4.300.000
900.000
900.000
400.000

Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)
Изработка на студии, инвестиционо техничка документација, проектирање на
објекти од високо и ниско градба, паркинзи, катни гаражи, сообраќајни студии
и др.(проектна документација за тротоар на ул.Академик Пенчо Давчев,
потпорен ѕид на ул.Благој Ѓорев број 125, проект за паркинг простор на 11
Октомври, проект за атмосверски канал позади управна зграда на ЈКП Дервен,
сообраќно уредување на плоштад Којник согласно СУМП, проект за фекална
канализација на ул.Сараевска Горно Оризари, проект за атмомосверска
канализација над локација за фудбалско игралиште, проект за осветлување
на скулптурите, проекти за успорување на брзината на сообраќајот пред
училишта Оризари, Коле Неделковски, Сливник , проект за пешачки мост од
Младински до Спортска сала, проектирање на хидрантски мрежи, проектна
документација на улица во село Оризари, и др.)

5.500.000

Изработка на инвестиционо техничка документација за гасификација на град
Велес
Експропријација на градежно земјиште

2.000.000

3.000.000

500.000

Ј

Комунални дејности

Ј00

Одржување на урбана опрема
Одржување на разна урбана опрема, поправка, замена и фарбање на
столбчиња, парапети , канделабри, огради и останати елементи

1.000.000

4.400.000

2

Урбана опрема (капитални расходи)
Набавка на нова урбана опрема (на ул.Киро Ќучук пред спој со ул.Белградска,
комплекс згради Сивиот Дом и др .) и
поставување и обновување на детски катчиња: на улица Андон Шурков (пред
САМА), кај Соколаана, пред Нептун, во селата Сујаклари, Бузалково,
Иванковц и Караслари.
Ракохвати и огради (на ул.Кочо Рацин, Богдан Прличков, Максим Горки и др.)

3

Видиковци

4

Одржување на украсни фонтани во град Велес
Реализација на проект за детски забавен парк во Иванковци (да се аплицира
со расположливата документација)

1
JH0

1

5

84.000.000
1.000.000

2.000.000

600.000
300.000
1.500.000
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Снабдување со вода

800.000

Одржување на водоводни линии во населени места на територија на општина
Велес и превземање на потребните активности за доведување во состојба на
бактериолошка исправност на селските водоводи

500.000

Интервентно водоснабдување во населени места

300.000

Изградба на системи за водоснабдување
Реконструкции на водоводни и канализациони линии во град Велес преку ЕИБ
(40.000.000 денари)
Изградба на водоснабдителен систем во Населено место Отовица преку ВПР
(8.000.000 денари)
Изведба на водоводна линија за село Раштани и село Бузалково преку ЕИБ
(46.400.000 денари)
Инвестициони активности во водоводни системи на територија на Општина
Велес - изградба на нови линии ( реконструкции на постоечки линии се од
средства на ЈКП Дервен)

2.000.000

2.000.000

Ј20

Одведување и пречистување на отпадни води

1

Чистење на канали за атмосферска канализација

900.000
500.000

2

Одржување на фекална канализација на територија на Општина Велес

400.000

ЈИ0
1
2
3
ЈЗ0

Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
Изведба на краци од фекална канализација на територија на Општина Велес
(со средства на ЈКП Дервен ќе се реконструираат постоечките линии )
Изведба на канали за прифаќање на атмосверски води на улица Љубљанска и
др.
Изведба на канали за прифаќање на атмосверски води позади управна зграда
на ЈКП Дервен до влив во река Вардар (ЕИБ)

2.800.000
2.000.000
800.000

1

Јавно осветлување
Пoтрошена електрична енергија

2

Одржување на јавно осветлување

3

Отстранување на дефекти во разводни ормари за улично осветлување

500.000

4

Набавка на репро материјал

400.000

5

800.000

6

Новогодишно украсување
Замена на постојни со економични светилки

7

Дислокација на ормари надвор од трафостаница

500.000

ЈА0
1
2

Изградба на јавно осветлување
Проширување на мрежа (на ул.11 Октомври, Никола Карев, Оливер Китановски,
Сараевска, Максим Горки, и др.)
Реконструкција на мрежа (пратење на изградба на мрежи од страна на ЕВН)

18.700.000
14.000.000
2.000.000

500.000
5.400.000
2.000.000
600.000
500.000

4

Осветлување на Индустриска зона Каласлари
Проширување на мрежа во населени места и тоа во Иванковци, Горно
Оризари, Сливник, Бизалково, Мамутчево, Долно и Горно Каласлари и др.

5

Изведба на ново мерно место

400.000

6

Осветлување на Индустриска зона УЗУС

300.000

7

300.000

8

Изведба на улично осветлување во сателитска населба на Ез. Младост
Зафати во мрежа и сервисирање на енергетска подршка за организација на
културно забавни и спортски манифестации

9

Изградба на осветлување на пешачк патека во Градскиот парк

3

600.000

200.000
500.000

18 ноември
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1

Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на
режимот на сообраќај
Прередување на камени коцки

2

Бетонирање на улици - интервентно

1.000.000

3

Бетонирање на потпорни ѕидови - интервентно

4

Зимско одржување на локални патишта и улици

1.000.000
2.000.000

5

Редовно одржување - непредвидени работи (крпење на ударни дупки на
ул.Петре Поп Арсов, ул.Христо Узунов, и др.)

Ј60

6

7
8
9
10
ЈД0

Одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација
Чистење на банкини на локални патишта и улици на територија на Општина
Велес (Чистење и одржување на патен и заштитен појас на општинските
патишта и улици)
Отстранување на последици од елементарни непогоди
Одржување и реконструкција на локални патни правци на територија на
Општина Велес (кон Белештевица, Слп, Карабуниште, Рудник и др.)
Превземање на активности за обележување, поставување на табли на
населени места на територија на Општина Велес

12.400.000
500.000

2.000.000
2.500.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
Изградба на кружен ток на сообраќај на крстосница помеѓу улици Вардарска,
АСНОМ, Наум Наумовски Борча и Алексо Демниевски
Реконструкции на улици на територија на Општина Велес со бетонирање и
тоа:дел од ул.Рилски Конгрес спој со Орце Мартинов, реконструкција на дел од
улица Крушевска, реконструкција на дел од улица Сараевска пред и по куќен
број 116, реконструкција на дел од улица Максим Горки - да се замени бехатон
со бетон, дел од улица Тодорче Николовски околу 100м, пристап кон гробишта
во Дурутовец, дел од Стеван Бобев, Кирил Пејчиновиќ, дел од Родна Ивева,
ул. Браќа Петковиќ во должина од 500 метри во населено место Башино село
и др.
Реконструкции на улици на територија на Општина Велес со асфалтирање и
тоа: дел од улица Мицко Козар, дел од улица Пратение Зоографски од спој со
Мицко Козар до спој со Благој Ѓорев, дел од улица Крсте Мисирков,
реконструкција на дел од Васа Кошулчева во должина од 250м, реконструкција
на улица околу железничка станица со замена на коцка со асфалт , дел од
Димитар Влахов и др.
Реконструкции на улици на територија на Општина Велес и изведба на нови
улици со поплочување со префабрикувани бетонски елементи
Изведба на потпорни ѕидови и тоа : Рилски Конгрес број 40, Благој Ѓорев број
125, и др.
Интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани
и изведба на заштитни потпорни ѕидови и интервентно бетонирање на улици

25.100.000

300.000

8

Изградба и поставување на автобуски постројки во градот и населените места
Градежни зафати за воведување на еднонасочно одвивање на сообраќај на
спој на Архиепископ Михаил со Љубен Весов и на улица Прохор Пчински со
Благој Кирков

9

Изведба на тротоари на територија на општина Велес и тоа: тротоар од театар
до Пошта со асфалт, тротоар кон Општина двете страни со асфалт, тротоар на
Живко Фирфов со бехатон, тротоар на улица Киро Ќучук, тротоар на ул.Андон
Шурков, тротоар на улица Лазо Осмаков, реконструкција на тротоар пред
Гимназијата со бехатон, на ул.Борис Трајковски, и др.

1

2

3
4
5
6
7

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.000.000
2.000.000
1.000.000

1.500.000

3.000.000

10

Изведба на улица во високите зони на градот - донација

11

1.000.000

12

Реконструкција на тротоар од травертин во центарот на градот
Изведба на армирано бетонски коловоз на дел од улица Богдан Прличков во
Велес согласно проектна документација

13

Изградба на улици со кофинансирање

1.000.000

1.300.000
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Изградба на сообраќајна сигнализација
Поставување на легнати полицајци пред ССУ Коле Неделковски, пред школо
во Сливник, пред школото во Оризари и др.

500.000
500.000

Паркови и зеленило (капитални расходи)
Уредување на простори пред згради и реконструкција и подигање на нови
зелени површини пред згради на ул. Крсте Мисирков, партер пред згради на
ул.Славко Ѓорѓев Сватот и др.

1.500.000

Други комунални услуги
Рушење на бесправно изградени објекти

1.500.000
500.000

1.500.000

2

Рушење на стари објекти склони на паѓање

500.000

3

Интервентни активности при појава на одрони

500.000

ЈЛ0
1

Други комунални услуги
Изведба на велосипедски патеки

2

Санирања на оштетувања на Кеј на река Вардар

3

Изведба на Покриен Градски пазар со задолжување

ЈЛA
1
ЈЕ0

1

1.000.000
500.000
500.000

Други комунални услуги (капитални расходи)
Инфраструктура во Индустриски зони и Сателитска Населба (асфалтирање на
улици во ИЗ УЗУС од горна страна на Кожара, улици во сателитска населба
Езеро Младост над Про Кредит регионална академија и др.)

3.000.000

Изградба на простор за паркирање
Изградба на паркинг простор во Општина Велес со изведба на катни гаражи
(Љубљанска, Раштани, на 11 Октомври наспроти БРАКО, во централно градско
подрачје и др.)

4.000.000

По потреба во текот на реализацијата на
Програмата, може да се врши прераспоредување
на средствата на работите од една во друга
позиција најмногу во висина од 15% од
предвидените средства.
Ставката ЈЛА "Други комунални услуги
(капитални расходи)", се уредува со Планска
развојна програма која следи:

3.000.000

4.000.000

18 ноември
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Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на
буџетска
програма

Други коминални услуги (Капитални
расходи)

Развојна
потпрограма

Инфраструктура во Индустриски зони и
Сателитска Населба

Лице за
контакт
Функција:

Снежана Дервишова и
Тијана Маневска

Ознака на
буџетска
програма
Ознака на
развојна
потпрограма

ЈЛА точка 1

Тел. и
телефакс

043-232-406

советници за изградба и одржување на
комунална инфраструктура

Емаил
Адреса:

ЈЛА

snezana.derviso
va@veles.gov.m
k
tijana.
manevska@vele
s.gov.mk

ул.Панко Брашнар бр.1, Велес

ОПИС
Цели на
развојна
та
потпрог
рама
(иденти
фикациј
а на
цели кои
ќе се
постигна
т со
реализа
ција на
развојна
та
потпрог
рама)
Планира
ни
активно
сти

Создавање на улови за нормално функционирање на сите Индустриски зони на
територија на Општина Велес преку изградба на потребна инфраструктура
(Караслари, Мамутчево, Речани, УЗУС, Порцеланова, Сателитска населба Езеро
Младост и др.)

Реализација

18 ноември

Очекува
ни
резултат
и/
ефекти
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Развој на индустриски зони, како и зголемување на можностите за изградба и
функционирање на идни индустриски објекти.

Ризик и
претпост
авки
Датум на
започну
вање со
имплеме
нтација
на
проектот
Датум на
завршув
ање на
проектот
Вкупна
вреднос
т

Јануари 2016 година

Декември 2020 година

42.821.766 денари

Име на
студија

Проектна техничка документација за инфраструктура за индустриски зони

Ниво на
студија*

Потребна техничка документација (Проекти за инфраструктура, Основни
проекти, Геодетски елаборати, Елаборати за заштита на животна средина)

Автор/Ф
ирма,
седиште
Датум на
изготвув
ање на
проектн
а
докумен
тација

Хидро Енерго инжењеринг, Геинг Кребс унд Киефер, Давос Инвест и др.

Од Ноември 2014 година
До Април 2016 година

2020
Индикат
ори

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)
ПФС=Пред-физибилити студија ИП = Идеен проект

ФС=Физибилити студија ГП=Главен проект

18 ноември
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ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Динамика на финансирање
Потрош
Потроше
Предвид
ено
Предви
но
ени
заклучн
дени
заклучно
расходи
о со
расходи
со 31/12/
за 2017,
21.10.20
за 2019
2015
2018
16

Извор на
финансирањ
е

Статус
на
финанс
ирање*

Вкупен
износ на
проектот
во МКД

1

2

3

4

5

6

7

8

42.821.766

8.021.766

11.383.6
52

11.000.00
0

4.000.00
0

3.000.0
00

1.800.00
0

3.616.348

13 183
652

14.616.34
8

4.000.00
0

3.000.0
00

Буџет (630)

2020

Буџетско
учество
ДДВ
Вкупни
донации
Име на
донатор**
Име на
донатор**
Име на
донатор**
Вкупни заеми
Име на
кредитор**
Име на
кредитор**
Име на
кредитор**
Други извори
на
финансирањ
е *** (преку
Вардарски
плански
регион,
Министерств
о за локална
самоуправа –
Биро за
регионален
развој)
Вкупно

42.821.766

8.021.766

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен,
(што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е
идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).
** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе
секој пооделно.Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства
***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината,
регионални центри, невладини организации и др.)
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V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

За одредување на висината на надоместокот
за уредување на градежното земјиште како база
за утврдување на трошоците за уредувањето е
земен комплексот со индивидуални и колективни
станбени згради Тунел-2 во Велес.
Ова е сторено од причина што до сега
единствено за овој комплекс постои комплетна,
детална урбанистичка документација, со проекти
за сите инфраструктури, геолошки подлоги,
геомеханички испитувања со што би можеле да
дојдеме до приближно стварните цени за чинење
на уредување на градежното земјиште по м2 нето
корисна површина.
Висината на надоместокот за
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уредување на градежното земјиште за 1 м2 нето
корисна површина, утврдена врз основа на
реалните трошоци изнесува:
57.431.700,оо ден. : 35.850 м2 = 1.602,оо ден./м2
Во оваа цена не се предвидени
трошоците за уредување на земјиштето околу
о б ј е к т и те ( п а рте р н о ур ед у ва њ е ) к о е с о
самофинансирање ќе го уредуваат самите
граѓани.
VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И
НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА
Висината на надоместокот за уредување
на градежно земјиште и неговата распределба е
дадена во следниов преглед:

I. Градежен реон на градот

1.

2.

3.

За станбени објекти (индивидуални и колективни)
станбени простории
станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен
простор
лоѓија затворена од три страни
подлоѓија затворена од две страни
балкони, тераси
заеднички проодни тераси, пасажи
помошни простории, остава за гориво, котлара, визба
трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор од објектот
скалишен простор и заеднички комуникации
стражарници, управител, просторија за домар
паркиралишта и гаражи
За деловни и јавни објекти
простории
магацини
помошни простории, остава за гориво, котлара
трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот
скалишен простор и заеднички комуникации
паркиралишта и гаражи
лоѓија затворена од три страни
подлоѓија затворена од две страни
балкони, тераси
отворен наткриен простор
За други објекти
катна гаража
спортски покриени објекти
спортски откриени објекти
гасни станици и базни станици за 50% од површината на
локацијата
отворени пазаришта за 30% од површината на
локацијата
базени
трафостаница над 35 Кв

2

1.602,00 ден./м
Коефициент 1,0
Коефициент 0,2

Коефициент 0,4
Коефициент 0,3
Коефициент 0,2
Коефициент 0,2
Коефициент 0,3
Коефициент 0,3
Коефициент 0,3
Коефициент 0,5
Коефициент 0,1
1.602,00 ден./м 2
Коефициент 1,0
Коефициент 0,5
Коефициент 0,3
Коефициент 0,4
Коефициент 0,5
Коефициент 0,1
Коефициент 0,5
Коефициент 0,4
Коефициент 0,3
Коефициент 0,3
1.602,00 ден./м 2
Коефициент 0,05
Коефициент 0,5
Коефициент 0,3
Коефициент 1,0
Коефициент 1,0
Коефициент 0,2
Коефициент 1,0

18 ноември
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Производство, дистрибуција и сервиси
Г1 тешка и загадувачка индустрија
Г2 лесна и незагадувачка индустрија
Г3 сервиси
Г4 стоваришта
Бензиска пумпна станица и нејзини придружни
содржини (продавници, кафетерии и ресторани,
авто сервиси, авто салони, помошни простории)
продажни простории на бензиските пумпни станици
услужни простории на бензиските пумпни станици
Угостителски и туристички комплекси, хотелски
комплекси и одмаралишта, хотел, мотел, времено
сместување во викенд куќи, планинарски дом и
ловен дом
сите простории
За детски градинки, пензионерски домови и домови
за стари лица
сите простории
За објекти за високо образование
сите простории
За објекти за култура
сите простории
За објекти за терцијална здравствена заштита
сите простории
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2

1.338,00 ден./м
Коефициент 0,05
Коефициент 0,01
Коефициент 0,01
Коефициент 0,01
2
1.338,00 ден./м

Коефициент 1,0
Коефициент 1,0
2
1.338,00 ден./м

Коефициент 0,05
2
1.602,00 ден./м
Коефициент 0,05
2
1.602,00 ден./м
Коефициент 0,5
2
1.602,00 ден./м
Коефициент 0,01
2
1.602,00 ден./м
Коефициент 0,05

II. Останати урбани единици
Во урбаните единици од табелата подоле пресметк ата на комуналии се врши врз основа на
коефициентите кои се наведени во неа помножени со коефициентите за соодветните видови на
простории од табела I (точка 1, точка 2 и точка 6)

1.

2

3.

Урбани единици за кои е донесен ДУП и во кои е
извршено делумно уредување на градежното земјиште
УЕ1 на езеро „Младост” и Урбанистички план вон
населено место за изградба на комплекс со намена А4времено сместување-викенд населба- во КО Башино
село и КО Новачани
со третман на станбени објекти и
УЕ2 на езеро „Младост”
Урбани единици за кои е донесен ДУП и во кои е
извршено делумно уредување на градежно земјиште
дел од УБ 16, дел од УБ 19 и УБ 20 УЕ II м.в.Трпезица
КО Велес и Населба Речани
Урбани единици во кои е извршено делумно уредување
на градежно земјиште :
населба Керамидна:
постоечки објекти ( за објекти изградени до 1996 година
пред авионското снимање)
нови објекти( после 1996 година)

1,63

1.00

0.19
1.00
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Во останатите урбани единици и населени места во кои има донесено урбанистичка документација
висината на основицата на надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 1.334,оо
денари, според видот и процентуалниот соодност на објектот (согласно Правилникот), а со примена
на следниве коефициенти:

1.

2.

3.

III. Останати урбани единици и населени места
Објекти со намена Г во останати урбани единици и
населени места:

Урбани единици за кои има донесено урбан.
документација:
- Отовица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Г. Оризари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Иванковци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Каласлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Башино село
Населени места опфатени со општ акт за населени места
.

0.05

0.50
0.26
0.32
0.26
0.49
20%

Во урбаните единици за кои што нема донесено детални урбанистички планови а издавањето на услови
за градба се врши врз основа на урбанистички проект, при пресметувањето на надоместокот за
уредување на градежното земјиште ќе се наплатува 20% за основна инфраструктура и ќе се применува
табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.
При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште
учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на градежното земјиште, кои
учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, е следното:

1.
2

3
4
5

Изработка на генерални, детални урбанистички планови, урбанистичка
документација, проектна документација и надзор
Изградба на улици
- пробивање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- изградба на долен строј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- изградба на горен строј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изградба на фекална канализација
Изградба на водоводна мрежа
Изградба на улично осветлување
Вкупно:

О в и е ел е м е н т и п р ет с т а ву в а ат в и с т и н с к и
(реални) трошоци за опремување на градежното
земјиште, а учествуваат со 80 % од надоместокот
за уредување на градежното земјиште.
Советот на Општина Велес може да
д о н е с е О д л у к а з а д ел у м н о и л и ц ел о с н о
ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште за објект од
јавен интерес или за објект во индустриска зона
по претходно доставен бизнис план со точно
дефиниран број и динамика на остварени
вработувања.

7,00 %
11,00 %
11,25 %
26,25 %
9,00 %
10,00 %
5,50 %
80,00 %

Општината Велес при наплатувањето на
надоместокот за уредување на градежното
земјиште, ќе ги рефундира вложените средства
на лицата кои во изминатиот период
финансирале во изработката на деталните
урбанистички планови , само во случај кога е во
прашање општ јавен интерес и ако тоа било
предвидено со тогашната програма.
.
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VII.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
1 . З а в и с и н ат а н а н а д о м е с т о к от з а
уредување на градежно земјиште, се склучува
Д о го во р з а р е г ул и р а њ е н а н а д о м е с то к з а
уредување на градежното земјиште во писмена
форма, директно помеѓу корисникот на
земјиштето од една страна и Општината од друга
страна, по доставена заверена проектна
документација и извод од урбанистички план и
согласности.
2.
Надоместокот за уредување на
градежното земјиште за пренамена од станбен во
друг вид простор и за пренамена од друг вид
простор (административно - дел овен,
производен и објекти од јавен карактер), во
станбен простор не се наплатува.
4.
Во случај к ога опрем увањето на
градежното земјиште е завршено во предходниот
период, за целосно уредено градежно земјиште,
корисникот на земјиштето плаќа надоместок до
висината на реалните трошоци за уредување целосен надоместок.
5.
Во случај кога градежното земјиште се
доуредува (кога е изградена основната
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се
доизгради секундарна инфраструктурна мрежа)
корисникот на земјиштето е должен да инвестира
во нејзината изградба.
6.
Во случај кога градежното земјиште
делумно ќе се уредува или воопшто не се
ур ед у ва , к о р и с н и к от н а зе м ј и ш тето п л а ќ а
н а д о м е с то к д о в и с и н ата н а т р о ш о ц и те з а
делумното уредување на земјиштето - делумен
надоместок или воопшто не плаќа надоместок.
7.
Во случај кога градежното земјиште е
уредено со изградена основна инфраструктурна
мрежа, а во л ок алитетот к аде се наоѓа
градежната парцела нема донесено ДУП, и не е
изградена секундарната инфраструктурата, а
корисникот на земјиштето инсистира сам да ја
гради секундарната инфраструктурна мрежа,
согласно оверена техничка документација за
градење на инфраструктурните објекти со свои
средства, должен е на општината да и надокнади
за порано направените трошоци во висина од
20%(основна инфраструктура) од надоместокот
за уредување на градежно земјиште да овозможи
на идните корисници на земјиштето
приклучување на инфраструктурните мрежи без
да му платат надомест; односно
инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да
б и д е тех н и ч к и п р и м е н а од с о од вет н ото
комунално претпријатие и да ја предаде на
општината без надомест.
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8.
За објек ти за к ои до донесување на
Законот за локална самоуправа има склучени
д о го во р и з а н а д о м е с то к з а ур ед у ва њ е н а
градежно земјиште, а врз основа на донесените
тогашни решенија за локациски услови, помеѓу
корисниците на земјиштето и Општина Велес и
во меѓувреме се поништени решенијата за
локациски услови, а е издадена нова заверена
проектна документација, ново настанатите
односи ќе се регулираат со анекс договор кон
о с н о в н и от д о го в о р п о м е ѓ у О п ш т и н ат а и
корисникот на земјиштето. За истото корисникот
на земјиштето е должен да достави документ дека во предходниот период документацијата му
била поништена.
9.
Трошоците за опремување и изградба на
објекти од комунална инфраструктура надвор од
конкретната градежна парцела и трошоците за
премест ување на објекти од комунална
инфраструктура за индивидуална и заедничка
комунална потрошувачка, што корисникот ги
извел и си ги изведува самоиницијативно без
учество на Општината, а пред склучување
писмени договори за регулирање на надоместок
за уредување на градежно земјиште и писмен
договор за изведување на објекти од комунална
инфраструктура, не се признаваат, освен во
локалитети каде биле бесправно изградени
објекти, а со донесување на нови урбанистички
планови, истите се вклопуваат.
10.
З а о в и е л о к а л и тет и , м о р а д а и м а
исправна техничка документација за
изградените објекти од инфраструктура, оверена
од надлежен орган и изградените
инфраструктурни мрежи примени од јавните
комунални претпријатија. При ова се признаваат
само трошоците - делот од надоместокот за
уредување на градежното земјиште за
и з г р а д е н ат а и н ф р а с т р у к т у р н а м р е ж а од
индивидуална комунална потрошувачка.
11.
Оваа изградена инфраструктурна мрежа
мора да биде предадена на лок алната
самоуправа; овозможи идно приклучување на
н о в и и д н и к о р и с н и ц и н а з е м ј и ш т ет о б е з
надомест; а новите корисници на земјиштето да и
надоместат на локалната самоуправа целосен
н а д о м е с то к з а ур ед у ва њ е н а г р а д еж н ото
земјиште.
12.
Надоместокот за уредување на градежно
земјиште може да се наплатува и по принцип на
одложено плаќање, на еднакви месечни рати и
процентуално учество од вкупниот износ со
обезбедување на инструмент (клаузула) во
Договорот за сигурна динамика и гаранција за
исполнување на договорната обврска.
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Во функција на принципот на одложено
плаќање се воспоставуваат “прагови” врзани во
зависност од висината на долгот и рокот на
одложеното плаќање кои се формирани на
следниов начин:
*
За вкупен износ на надоместокот до
50.000,оо денари надоместокот за
уредување на градежното земјиште ќе се
плаќа при склучување на договорот во
целост.
* За вкупен износ на надоместокот од
50.000,оо до 150.000,оо денари
надоместокот за уредување на
градежното земјиште ќе се плаќа 50%
п р и с к л у ч у в а њ е н а д о го в о р от, а
остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест)
еднакви месечни рати.
За вкупен износ на надоместокот над
150.000,оо денари надоместокот за
уредување на градежното земјиште ќе се
плаќа 30% при склучување на договорот,
а остатокот од 70% ќе се плаќа на 12
(дванаесет) еднакви месечни рати.
Во поглед на одложено плаќање,
присилна наплата, каматата и застареноста на
обврската за плаќање ќе се користи клаузулата
од Договорот помеѓу Инвеститорот и Органот на
Општината надлежен за уредување на градежно
земјиште .
VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА
НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
Општината ја финансира изработката на
техничка документација за инфраструктурни
објекти.
Во изработката на претходно наведената
документација може да се вклучат и
заинтересирани правни и физички лица според
важечката законска регулатива.
IX.

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи
од створените правни и технички услови, како и
од приливот на средствата од надоместокот за
уредување на градежното земјиште и другите
средства.
Опремувањето на земјиштето се врши по
добивање на Одобрение за градење на објекти
од комуналната инфраструктура.
X.

Бр.20 стр. 1736

за поголемо прераспоредување на средства
одлука мора да донесе Советот на општина
Велес.
3. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.

Број 25-4504/4
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Бр. 331
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 изработка на урбанистички
планови на Општина Велес во 2020 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за изработка на урбанистички планови
на Општина Велес во 2020 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/4
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

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

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на Oпштина Велес.
2. Градоначалникот на Oпштина Велес е
должен за прераспоредувањето на средствата на
работите од една во друга позиција во износ до 5
% да го информира Советот на општина Велес, а

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе
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Планирањето се овозможува преку:
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изработка
на Урбанистички планови
во Општина Велес за 2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изработк а на Урбанистички
планови во Општина Велес за 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/5
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 13 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) член 20 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр
199/14, 44/15,44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и
168/18), и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес (Сл.Гласник на Општина Велес 12 / 06,
03/09, 18/10, 18/15 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе:
П РО Г Р А М А
за изработка на
Урбанистички планови во Општина Велес за
2020 година
I ВОВЕД
Програмата за изработк а на урбанистички
планови во Општина Велес е Годишна програма
и п р ет с т а в у в а о с н о в а з а у р е д у в а њ ет о и
опремувањето на градежното земјиште.
П л а н и р а њ ет о е о с н о в а з а с о з д а в а њ е н а
единствена реална функционална целина преку
кое ќе се овозможи отворање на нови локации за:
· А Домување (во станбени куќи и станбени
згради)
· Б Комерцијални и деловни намени
· В Јавни институции
· Г Производство, дистрибуција и сервиси
· Д Зеленило и рекреација
· Е Инфраструктура
· Ре в и з и ј а н а п о с то ј н и от и п л а н и р а н и от
сообраќај

· Измена и дополнување на делови на ГУП и
изработка на нов ГУП.
· Измена и дополнување на ДУП - ови, како и
изработка на нови ДУП - ови.
· Урбанистички план за село и урбанистички
план вон населено место.
· Локални урбанистички плански
документации
II

ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на Годишната програма за изработка
на плановите, Општината (нарачател на планот)
склучува Договор со овластена организација за
изработка на урбанистички планови
(изработувач на планот) за плановите што ги
финансира Општината.
Со договорот се утврдува (Програма)
содржината на планот, роковите за изработка,
начин на плаќање и други права и обврски на
нарачателот и изработувачот на планот.

- Финансирањето на урбанистичките планови се
планира да се обезбеди со:
1. Средства од надоместокот за уредување на
градежно земјиште и средства од надоместот за
утврдување на правен статус на бесправно
изградени објекти;
2. Средства од надоместокот за уредување на
градежно земјиште и од самофинансирање од
страна на заинтересирани правни и физички
лица;
3. С а м о ф и н а н с и р а њ е о д с т р а н а н а
заинтересирани правни и физички лица.
4. Планирани за изработка се следните
планови:

18 ноември
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ДУП за УЕ I дел од УЗ Васа Кошулчева
ДУП за УЕ II дел од УЗ Родна Ивева
ДУП за УЕ III дел од УЗ Димче Мирчев
ДУП за УЕ IV дел од УЗ Богдан Каракостев
ДУП за УЕ V дел од УЗ Трајко Панов
ДУП за УЕ VI дел од УЗ Девети Ноември
ДУП за УЕ VII дел од УЗ Алексо Демниевски
ДУП за УЕ VIII дел од УЗ Славе Петков
ДУП за УЕ IX дел од УЗ Трајко Капчев
ДУП за УЕ X дел од УЗ Шорка
ДУП за УЕ XI дел од УЗ Керамидна
ДУП за УЕ XII дел од УЗ Тунел
ДУП за УЕ 5 дел од УБ 34
УПС за Горно Оризари
Oпшти акти за населени места:
Белештевица
Ветерско
Горно Караслари
Долно Оризари
Крушје
Лугунци
Ново Село
‘Рлевци
С’лп
Џидимирци

43 ha
45 ha
41 ha
79 ha
25 ha
22 ha
70 ha
56 ha
65 ha
30 ha
61 ha
36 ha

1.Планови во постапка во 2020 год.:

1

Генерален урбанистички план за Велес, Општина Велес

2

ДУП за УЕ3 дел од УБ 24 и УЕ 10 дел од УБ 52, Градски парк, Општина Велес

3

ДУП за УЕ 7 дел од УБ 41, ЦОУ “Васил Главинов”

4

Измена и дополна на Детален урбанистички план за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО
ПОДРАЧЈЕ дел од УБ 32, дел УЕ 4, Општина Велес
Детален урбанистички план за дел од УЕ4, УБ32 и дел од УЕ 9 од УБ 47 од,
Велес, Општина Велес

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Детален
Велес
Детален
Детален
Детален
Детален
Детален
Детален

1522,83
ha

урбанистички план за дел од УБ 36 и дел од УБ 37, УЕ VI, Општина
урбанистички план
урбанистички план
урбанистички план
урбанистички план
урбанистички план
урбанистички план

за
за
за
за
за
за

дел од УЕ 10, дел од УБ 51
УЕ 2, УБ 18 и УБ 22
дел од УЕ 4, дел од УБ 32
дел од УЕ 3, дел од УБ 25
дел од УЕ 11, дел од УБ 56
УЕ 11, УБ 54 Општина Велес

Измена и дополна на Детален урбанистички план Велес-Урбан блок 8,
Општина Велес
Детален урбанистички план за дел од Урбан блок 41 во УЕ 7 опфат помеѓу ул.
“Никола Карев”, ул. “Борис Трајковски”, ул. “11-ти Октомври” и ул.
“Индустриска”, Општина Велес
Измена и дополна на Детален урбанистички план за Тунел 1-локалитет А, КО
Велес, дел од УБ 58, УЕ 12

28.52 ha
50.56 ha
1.44 ha
2.1 ha
1.0 ha
16,08 ha
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Детален урбанистички план за дел од УБ 4 и УБ 5, УЕ 1, КО Велес
Измена и дополна на детален урбанистички план “Димитар Влахов”, блок 12, дел од УБ
30, УЕ 4, КО Велес
Детален урбанистички план за дел од урбан блок 56 и дел од урбан блок 57, урбана
единица 11, Општина Велес
Детален урбанистички план за дел од УБ 35, УЕ 6
Детален урбанистички план за дел од УБ 28, УЕ 4, Општина Велес
Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ 5, УБ 24 и дел од УЕ6 и УБ
35, Општина Велес, (младински парк)
Детален урбанистички план за КП 16880, КО Велес, УБ 6, УЕ 1, Општина Велес
Детален урбанистички план за дел од УБ 25, УЕ 3, Општина Велес
Детален урбанистички план за дел од УБ 38, КО Велес, Општина Велес
Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од УБ 10, УЕ 1, Општина
Велес
Детален урбанистички план за дел од Урбан блок 43, Урбана единица VII, Општина Велес
Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план за Централно градско
потрачје на град Велес, опфат помеѓу ул. “8-ми Септември”, ул. “Архиепископ Михаил” и
ул. “Коле Неделковски”, Општина Велес
Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план за Централно градско
подрачје на град Велес, опфат помеѓу пруга на МЖ Велес-Гевгелија и река Вардар,
Општина Велес
Детален урбанистички план на КП 16955/2 и КП 16956, КО Велес
Урбанистички план вон населено место, со мешана класа на намена на локалитет;-м.в.
"Среден пат", К.О. Башино Село, Oпштина Велес
Урбанистички план вон населено место за Езеро Младост на локалитет КО Башино Село
и дел од КО Отовица (2009-2019) - Општина Велес

32

Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс, група на класи на намена
Г (производство, дистрибуција, сервиси), односно основна класа на намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија, на КП бр. 990/1, 990/3, 988, 985, 987, 981/1, 990/2 и дел од 989,
КО Башино Село, Општина Велес

33

Урбанистички план вон населено место на локалитет КО Отовица, Општина Велес, од
група на класи на намени А-домување, односно со основна класа на намена А4-времено
сместување-викенд куќи, Општина Велес

34

Урбанистички план вон населено за стопански комплекс од група на класи на намени Г(производство, дистрибуција и сервиси), односно основна класа на намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија, на КП бр. 1019/4, 1015/1 и 1016/1, КО Башино Село, Општина
Велес

35

Урбанистички план за вон населено од група на класи на намени Б-комерцијални и
деловни намени, КО Башино село-вон гр, Општина Велес
Урбанистички план вон населено место за КП 1193/1 и КП бр. 1193/2, КО Башино село,
Општина Велес
Локална урбанистичка планска документација за КП 1090/1, КО Отовица, Општина Велес
Локална урбанистичка планска документација за дел од КП 1826, КП 1827 и КП 1829, КО
Оризари-вон град., Општина Велес
Локална урбанистичка планска документација со намена Г2- лесна и незагадувачка
индустрија, на дел од КП 1877, КО Оризари-вон град., Општина Велес
Општ акт за село Отовица

36
37
38
39
40
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Општ акт за село Оризари
Урбанистички план за село Отовица
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП бр. 10889 и дел од КП бр. 10890/2 КО
Велес, Општина Велес
Локална урбанистичка планска документација за Д3 – Спорт и рекреација
(мото крос патека) во К.О. Новачани, Општина Велес
ЛУПД за стопански комплекс со класа на намена Г2 - лесна и незагадувачка
индустрија (производи за градежната индустрија) на
КП бр. 668/1, 668/2, 668/4 и делови од КП бр.667/1, 667/2, 668/3 и 666/1 КО
Сујаклари општина Велес
Локална урбанистичка планска документација за КП 2113 и КП 2114, КО
Оризари-вон гр.,
ЛУПД со намена Д3 – спорт и рекреација со компатибилни намени на КП 18/1,
мв Бела вода, КО Башино Село-вгр, Општина Велес.

48

ЛУПД за КП 1826, КП 1827, КП 1828 и КП 1829, КО Оризари-вон гр.

49

ЛУПД со намена А4, за КП 888/2, КО Сујаклари

50

Oпшти акти за населени места:
Ораовец
Карабуниште

набавка согласно Законот за јавни набавки.
III З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И
П р е д и з г о т в у в а њ ет о н а п л а н о т н а
изготвувачот на планот да му се достави Планска
програма која ќе ги содржи сите програмски
насоки, потреби и функции кои планот треба да ги
содржи. Ова е со цел да се добијат квалитетни
планови, а истовремено и планови кои
непречено ќе се реализираат.

***
Во текот на годината, во зависност од
потребите оваа Програма може да претрпи
измени и дополнувања.
***
П р ед в и д е н и с р ед с т в а з а р е а л и з а ц и ј а н а
програмата се:

***
Цената на плановите се пресметува по
хектар од испланирана површина, по договор со
претпријатието лиценцирано за изработка на
урбанистички планови, избрано по пат на јавна

Ф10
1
2
3

Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови
Геодетски услуги (нумерички, ажурирани подлоги и други геодетски
услуги)
Комисија за урбанизам

Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, a ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/5
15.11.2019 година
Велес

4 200 000 ден
3 100 000 ден.
1 000 000 ден.
100 000 ден.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

18 ноември
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Бр. 332
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 активностите на Општина Велес
во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита
и управувањето со кризи во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
о бл а с та н а з а ш т и тата и с п а с у ва њ ето ,
противпожарната заштита и управувањето со
кризи во 2020 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
15.11.2019 година.
Број 08-4516/5
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес „Сл. гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и
управувањето со кризи во 2020 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
в о о бл а с т а н а з а ш т и т ат а и с п а с у в а њ ет о ,
противпожарната заштита и управувањето со
кризи во 2020 година.

Бр.20 стр. 1741

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/6
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник
на РМ“ бр. 5/02), член 5 од Законот за
пожарникарството („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04,
81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) член 2 од
Законот за управување со кризи („Сл. весник на
РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), член 4,
став 2 од Зак онот за заштита и спасување
(„Сл.весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16) и член 45,
став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09,18/10
,15/14,15/18 и 06/19), а по предлог на
Градоначалникот на Општина Велес.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и управување со
кризи во 2020 година

Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и управувањето со
кризи ги утврдува заедничките интереси и
активности во овие области, кои претставуваат
активности од јавен интерес. Според законските
одредби, Oпштина Велес во 2020година овие
активности ќе ги остварува преку:
·

·
·
·

Те р и т о р и ј а л н а т а п р о т и в п о ж а р н а
единица која дејствува на територијата
на Општина Велес, согласност Законот
за пожарникарството, ќе ги покрива и
подрачјата на соседните општини Чашка
и Гр а д с к о , к о и н е м а ат ф о р м и р а н о
сопствена противпожарна единица;
Штабот за заштита и спасување,
Просторните сили за заштита и
спасување и
Комисијата за процена на штета од
ел е м е н т а р н и и д р у г и н е п о г о д и н а
територијата на Општина Велес.
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С о ц ел з а н а в р е м е н о , е ф и к а с н о и
организирано спроведување на активностите од
областа на заштитата и спасувањето, Општина
В еле с и во 2 0 2 0 годин а ќе пр одолж и с о
континуирана соработка со надлежните државни
органи од областа на заштитата и спасувањето и
тоа:
·
·
·
·

Дирекцијата за заштита и спасување;
Центарот за управување со криз;
Министерството за одбрана и
Противпожарниот сојуз на Република
Македонија и други надлежни органи и
тела.

I. Цели
за ш т и та и с па с у ва ње н а лу ѓ ето и
м ат е р и ј а л н и т е д о б р а од п р и р од н и
непогоди, пожари во населени места, во
шуми, отворени простори, поплави,
сообраќајни несреќи и др;
Ш заштита и спасување на луѓето,
животната средина, материјалните
добра, природните богатства,
животинскиот и растителниот свет и
културното наследство од природни
н е п о год и и д р у г и н е с р е ќ и в о м и р и
вонредна состојба;
Ш создавање на услови и можности за
организирано остварување и
реализација на заштитата на луѓето и
материјалните добра;
Ш обезбедување на навремено
истакнување на опасноста,
благовремено откривање и елиминирање
на причините за настанување на пожари
и други видови непогоди;
Ш обезбедување на услови и можности за
соодветна организација, опременост и
координираност на силите за заштита и
с п а с у ва њ е , с п р а ву ва њ е с о к р и з и и
противпожарната заштита
Ш

II. Активности

За реализација и остварување на
основните цели на оваа Програма, активностите
на Општината и Советот ќе бидат насочени кон
создавање на максимални услови за
реализирање на програмските определби во
доменот на противпожарната заштита и
спасувањето, како и заштитата и спасувањето во
ус л о в и н а р аз н и в и д о в и н е п о год и , к р и з н и
состојби и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно
ќе бидат насочени кон обезбедување на услови
з а к в а л и т ет н а , б р з а и в о з а к о н с к и р а м к и
реализирана активност. Општина Велес во
рамките на своите материјални можности ќе
обезбеди услови потребни за квалитетна и
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т ех н и ч к и с т р у ч н о п од гот в е н а ед и н и ц а з а
противпожарна заштита, која ќе може брзо и
ефикасно да дејствува на целото подрачје на
Општина Велес и соседните општини.
III. Финансирање

Финансирањето на активностите од
о бл а с та н а з а ш т и тата и с п а с у ва њ ето ,
справувањето со кризни состојби и
д е ј с т ву ва њ ето н а Те р и то р и ј а л н ата
противпожарна единица, утврдени според оваа
Програма ќе биде реализирано од:
- Средства од Буџетот на РМ;
- Средства од Буџетот на Општина
Велес;
- Наплатени премии за осигурување на
моторни возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторни
возила;
- Средства од наплатени парични казни
за сторени прекршоци од областа на
заштитата од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства
од осигурителни друштва, фондации,
правни и физички лица, наменети за
унапредување на заштитата од
пожари;
- П р и х од и од с о п с т в е н и и з в о р и з а
извршени услуги од страна на
Те р и то р и ј а л н ата п р от и в п ож а р н а
единица и
- Приходи од други општини
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Расход

сметка
Наменска

1.

Плати и надоместоци од плати

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Комунални услуги, греење,
комуникации и транспорт
Електрична енергија
Вода , канализација и ѓубретарина
Други комунални услуги
Течни горива-нафта за греење
ПТТ и др.трошоци за комуникација
Горива и масла
Регистрација на моторни возила

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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буџетска

Вкупно

1.240.000

1.240.000

200.000
100.000
10.000
450.000
80.000
320.000
80.000

200.000
100.000
10.000
450.000
80.000
320.000
80.000

Поправки и тековно одржување
Резервни делови
Попрака и сервисирање на возила
Поправка и одржување на зграда
Сервисирање на ПП апарати
Реконструкција на објект
автогуми

930.000
140.000
300.000
100.000
60.000
200.000
130.000

930.000
140.000
300.000
100.000
60.000
200.000
130.000

4.

Облека –униформи и обувки

800.000

800.000

5.

Техничка и заштитна опрема

1.500.000

1.500.000

6.

Обуки

10.000

10.000

7.

Партнерско учество во проекти

10.000

10.000

8.

Материјални трошоци за физички и
правни лица – учесници во гаснење
на пожар и други видови непогоди

30.000

30.000

9.

Општински противпожарен Сојуз

30.000

30.000

10.

Доброволни ПП друштва

10.000

10.000

11.

Непредвидени трошоци

10.000

10.000

12.
12.1

Расходи за заштита и спасување
Средства за опрема на просторните
сили за заштита и спасување
Надомест на комисија за процена на
штети
Вкупно

1.100.000
1.000.000

1.100.000
1.000.000

100.000

100.000

5.670.000

5.670.000

12.2
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Бр. 333
V. Други форми на активности за
поддржување и помагање на ТППЕ

Ак тивностите на Територијалната
противпожарна единица – Велес, која делува на
подрачјата на општините Велес, Чашк а и
Градск о, освен с о финансиски средства,
Градоначалникот и Советот на Општина Велес
ќе ги помагаат и стимулираат и со:
Ш одбележување на 20-ти мај, Денот на
пожарникарите;
Ш прогласување на најистакнат
п о ж а р н и к а р в о и з в р ш у в а њ ет о н а
работните обврски при гаснењето на
пожари;
Ш у ч е с т в о н а Гр а д о н а ч а л н и к о т и
претставници на Советот на средби и
настани организирани од страна на
ТППЕ по разни поводи и прослави и
Ш поддршк а и учество во проек тни
активности.
VI. Завршни одредби

За спроведувањето на оваа Програма
се грижи Градоначалникот на Општина Велес.

Во соработка со Општинскиот штаб за
заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и
спасување, Центарот за управување со кризи,
државниот инспектор за заштита од пожари,
инспекторот за заштита и спасување и другите
надлежни органи и тела, органите и телата на
С о в ет от н а О п ш т и н а В ел е с ќ е го с л ед ат
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе
учествуваат во нејзината реализација, како и во
покренувањето на иницијативи, давање на
мислења и поднесување на предлози во врска
со остварувањето на програмските цели и
активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/6
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучок за донесување
Програма за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој
во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на локалниот економски развој во 2020
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/6
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес „Сл. гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на локалниот
економски развој во 2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на локалниот економски развој во
2020 година..
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/7
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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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
одржана на 15.11.2019 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНИОТ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ВО 2020 ГОДИНА
1.ОСНОВА
Во 2020 година во областа на локалниот
економски развој Одделението за
евроинтеграции и ЛЕР ќе продолжи со директна
реализација на веќе започнатите проекти во 2019
година. Воедно континуирано се поднесуваат
а п л и к а ц и и з а н о в и п р о е к т и од и н т е р е с н а
граѓаните на Општина Велес, во зависност од
расположливите фондови и објавените повици.
Во текот на 2019 година активно се работеше на
изработување на документација за нови проекти,
но и апликација на постоечките кон отворените
повици на домашни и меѓународни фондови.
Реализацијата на Стратегијата за ЛЕР
останува приоритет, а имплементација на
поголем број на проекти во насока на
п од о б р у в а њ е н а п о н уд ат а н а В ел е с к а к о
посакувана дестинација за туризам, развојот на
локалната економија преку подобрување на
општите услови за развој, подобрување на
инфраструктурата и подготовк а на јавните
објекти за подобра целовкупна искористеност се
само дел од стратешките цели.
Во 2020 година, Општина Велес преку
Од д ел е н и ето з а е в р о и н те г р а ц и и и Л Е Р ќ е
продолжи со продлабочување на соработката со
домашните институции и фондови како и со низа
м е ѓ у н а р од н и д о н ат о р и в о д р ж а в ат а к а к о
Делегацијата на ЕУ, УНДП, УСАИД, Швајцарската
агенција за развој и соработк а и други
меѓународни партнери и донатори.
Во с оработк а с о одделението за
урбанизам, одделението за комунални работи,
сообраќај, изградба и одржување на
комуналната инфраструктура, одделението за
заштита на животната средина и останатите
одделенија релевантни за економскиот развој,
одделението за локален економски развој ќе се
фок усира на подготовк а на аплик ации и
проектно-техничка документација за проекти од
домашните и меѓународните фондови. Во 2020
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п о с е б н о в н и м а н и е ќ е б и д е п о с в ет е н о н а
проек тите к ои произлегуваат одПланот за
одржлива урбана мобилност к ак о значаен
стратешки док умент за одржлив развој на
општината. Во овој контекст програмата содржи
проектни активности кои се однесуваат на
развојот и промоцијата на велосипедизмот како
здрав и еколошки чист начин на транспорт на
подрачјето на општината и еколошкиот јавен
превоз.
Програмата ќе се фокусира и на
имплементацијата на стратешките цели од
Стратегијата „Велес паметен град, Стратегија за
развој 2019-2030“ преку обезбедување можности
за субвенционирање и набавка на електрични
возила со кои ќе се подобрат јавните услуги за
граѓаните и ќе се обезбеди поголема заштита на
животната средина.
Во текот на 2019 година Одделението за
евроинтеграции и ЛЕРдоби позитивни одговори
на повеќе поднесени апликации до отворените
грант повици и шеми од кои апликацијата до
„Проектот за локална и регионална
конкурентност“ во насока на подобрување на
туристичката понуда на езеро Младост како
транзитна дестинација во висина од над 1
милион евра е со највисок износ како еден од
најголемите проекти одобрен во оваа област во
О п ш т и н а В ел е с . П о к р а ј о ва а а п л и к а ц и ј а ,
Општина Велес доби позитивни одговори и
започна со реализација на инфраструктурните
проекти одобрени во рамки на мерките „321“,
„322“ и „323“ финансирани од Агенцијата за
ф и н а н с и с к а п од д р ш к а во зе м ј од ел и ето и
руралниот развој. Во соработка со Центарот за
развој на Вардарскиот плански регион добиени
се дополнителни средства во мерката „321“ со
која се финансира реализација на локалниот пат
до селото Сливник во Општина Велес.
Добиените средства во мерките „321“ и
„322“ се користат за реализација на пристапот
кон селото „Сливник“ кое претставува едно од
поголемите села со развиена локална економија
во областа на земјоделието.Со овие мерки
директно се подобрува пристапот кон селото со
асфалтирање на патот до него и изградба на
улици во него. Во мерката „323“ проектот се
однесува на изградба на пат до локалитетот
„Пешти“ за развој на туризмот во Општина Велес.
Одделението поднесе апликации и до други
меѓународни донатори. Сите овие проекти
проекти се реализираат во 2020, а се очекува дел
од нив бидат завршени во 2020 година.
Мерките од областа на енергетската
ефикасност се вклучени во програмата за ЛЕР и
во 2020 година што претставува дирек тна
реализација на Програма за промовирање и
поттикнување на енергетската ефикасност во
Општина Велес 2019-2021 година.
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Во однос на проектите кои се работеа
изминатата година, Одделението за
евроинтеграции и ЛЕР спроведе активностиза
подобрување на искористеноста на енергијата во
јавните објекти кои се во надлежност на Општина
В ел е с и ј а в н и те о б ј е к т и к о и п р и п а ѓ а ат н а
институциите во надлежност на лок алната
самоуправа. Со новите котли во училиштата и во
општинската зграда обезбедено е подобрување
на условите за загревање во објектите, но и
променет е начинот на загревање, односно овие
објекти наместо на електрична енергија во
иднина ќе се загреваат на пелети.
Новоинсталираните котли се со можност за
пренамена на гас со што овие објекти ќе бидат
спремни за пренамена во моментот кога гасот ќе
пристигне во Велес.

Покрај финализацијата на новата
програма за енргетска ефикасност 2019-2021,,
започната е анализа на сите јавни објекти за кои е
надлежна општината, и по завршувањето на овој
процес, одделението ќе ги одговори и новите
препораки за енергетска ефикасност за новиот
тригодишен план.Со поддршка на „Хабитат
М а к ед о н и ј а “ З а п р в п ат о п ш т и н ата д о б и и
регистар на стамбени објекти со индикатори за
состојбите со енергетската ефикасност со што се
создаде основа за идни интервенции и проекти во
областа на домувањето.

Одделението за евроинтеграции и ЛЕР
активно учествува во работата на Центарот за
развој на Вардарскиот плански регион со чиј тим
работеше на стратешките документи за локален,
рурален и регионален развој како и на развојот на
туризмот, бизнис и туристичката промоција на
Велес.

Одделението за евроинтеграции и ЛЕРи
во 2019 година продолжува со одржувањето на
стандардот ISO 9001:2015чија цел е
континуирано подобрување на квалитетот на
услугите кон граѓаните.

Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на локалниот економски развој
во 2020 година е фокусирана на заложбите за
развој на индустриски зони и привлекување на
инвестиции, развој на туризмоткако и активна
поддршка за инвеститорите од земјава и од
странство.

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
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средствата преку фондовите достапни за
Општина Велес.
Поддршк а на Центарот за развој на
Вардарскиот плански регион и учество во
регионалниот развој преку подготовка на
стратегии и програми за развој.
Имплементација на мерки од областа на
енергетск ата ефик асност с огласно
програмата за енергетска ефикасност.
Имплементација на ПОУМ (План за
одржлива урбана мобилност).
Имплементација на стратегијата „Велес
паметен град, Стратегија за развој 20192030“
Обезбедување на елаборати, студии,
проекти, извештаи и техничка
документација неопходни за апликација
на проекти пред домашни и меѓународни
донатори
Континуирано одржување на стандардот
за квалитет ISO 9001:2015.
В о 2 0 2 0 год и н а О п ш т и н а В ел е с ќ е
продолжи со реализација на
билатерални проекти и активности со
партнери од Европа и од светот.
Изработк а на неопходни стратешки
документи за развојот на лок алниот
економски развој на Општина Велес.
Поддршка на Локалната акциона група
„Вардар Леадер“.

3. ОПИС НА ПРОГРАМАТА
3.1

Генерална цел на Програмата :
· Континуирано подобрување на
к апацитетите на општината за
обезбедување на одржлив развој на
о п ш т и н ат а и к в а л и т ет н и у с л у г и з а
инвеститорите и граѓаните
· Имплементација на најзначајните
стратегии за одржлив развој на
општината
· Реализација на добиени и аплицирање на
нови проекти од домашни и меѓународни
фондови.

3.2

Специфични цели на Програмата

2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ

▪

▪

Во 2020 година ќе се финализираат
започнатите проек ти и ќе се работи
наподготовка на нови проектни
апликации пред домашни и меѓународни
фондови.
Соработка со останатите партнери во
аплицирањето на меѓународни проекти и
а к т и в н о с т и с о цел з гол е м у ва њ е н а

· Динамичен локален економски развој
преку континуирано зајакнување на
к апацитетите за привлек ување
инвестиции и овозмож ување добра
бизнис клима за развој на јавните
приватни партнерства.

18 ноември

2019

Службен гласник на Општина Велес_

3.1

· Искористување на расположиви домашни
и меѓународни фондови.
· Континуирано подобрување на
енергетската ефикасност.
· З а ј а к н у ва њ е н а а д м и н и с т р ат и в н и те
к а п а ц и т ет и з а с т а н д а р д и , о б у к и и
тренинзи за имплементација на проекти.
· Зајакнување на капацитетите за бизнис и
туристичка промоција на општината на
домашен и меѓународен план.
· Соработка и интегрирање на
потенцијалите на НВО секторот како и
заедничка подготовка и аплицирање на
проекти пред домашните и
меѓународните фондови
· Имлементација на ПОУМ
· Имплементација на стратегијата „Велес
паметен град, Стратегија за развој 20192030“

Рб.
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13

14
15

Активност
Учество во проекти финансирани од
меѓународни фондови
Проект финансиран од ЕУ преку ИПА
програмата, раководен од светска
банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро МладостПрва иновативна туристичка атракција во
Македонија“
Поддршка на Центарот за развој на ВПР
Mерки за енергетска ефикасност во
објекти во сопственост на Општина
Велес
Одржување на постоечките стандарди за
квалитет, обуки, тренинзи и семинари
Стратешки документи; Консултантски
услуги(изработка на елаборати, студии,
проекти, извештаи)
Реконструкција на кров во ССОУ „Јовче
Тесличков“
Изградба на потисен цевковод за
водоводен систем во ИЗ „Мамутчево“
Маркацијанавелосипедскипатеки
Техничка документација за велосипедски
патеки
Набавка на електрични возила и
субвенции за набавка на електрични
возила за јавни услуги
Билатерални и меѓународни проекти и
активности со партнери од странство
Поддршка на бизнис секторот за
организирање на традиционален
Фестивал на пити и вино
Поддршка на ЛАГ „Вардар Леадер“ за
имплементација на проект
Замена на дрвени прозорци со ПВЦ во
училиштата на територија на Општина
Велес

I

Бр.20 стр. 1747

Целни групи
·
·
·
·
·
·
·
·

Граѓани
Бизнис заедница
Домашни и странски инвеститори
Невработени лица
НВО
Туристи
Ученици
Културни институции

4. АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА РАМКА
2019

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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· З а ј а к н ат и к а п а ц и тет и з а б и з н и с и
туристичка промоција на општината на
домашен и меѓународен план.
· Продлабочена соработка и партнерства со
НВО секторот во заедничка подготовка и
аплицирање на проекти пред домашните
и меѓународните фондови
· Имплементирани мерки од ПОУМ
· Имплементирани мерки од Акциониот план
на стратегијата „Велес паметен град,
Стратегија за развој 2019-2030“

5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
· Зајакнати капацитети за привлекување
инвестиции и овозмож ување добра
бизнис клима за развој на јавните
приватни партнерства.
· Подобрено искористување на
расположиви домашни и меѓународни
фондови.
· Подобрена енергетската ефикасност.
· Зајакнати административни капацитети за
стандарди и обуки за имплементација на
проекти.

Прогр
ама

Ред.бр

1

ГА

-

2
3

Г1

4

ГД

5

Г1

6

Г1

7

6. БУЏЕТ

Општина
Велес

Наслов
Учество во проекти финансирани од
меѓународни фондови
Проект финансиран од ЕУ преку ИПА
програмата, раководен од светска
банка(ЛРЦП)
„СМАРТ Езеро Младост
иновативна туристичка атракција во
Македонија“
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-

Надворешн
и фондови

Севкупно

500.000,00

0

500.000,00

600.000,00

0

600.000,00

500.000,00

0

500.000,00

100.000,00

0

100.000,00

Прва

500.000,00

0

500.000,00

ГА

Поддршка на Центарот за развој на ВПР
Mерки за енергетска ефикасност во објекти во
сопственост на Општина Велес
Одржување на постоечките стандарди за
квалитет, обуки, тренинзи и семинари
Стратешки документи; Консултантски
услуги(изработка на елаборати, студии,
проекти, извештаи)
Реконструкција на кров во ССОУ „Јовче
Тесличков“

1.415.000,00

3.090.454,00

4.505.454,00

8

ГА

Изградба на потисен цевковод за водоводен
систем во ИЗ „Мамутчево“

4.109.788,00

0

4.109.788,00

9

ГА

200.000,00

0

200.000,00

10

ГА

250.000,00

0

250.000,00

11

Г1

1.000.000,00

0

1.000.000,00

12

ГА

150.000,00

0

150.000,00

13

ГА

300.000,00

0

300.000,00

14

ГД

200.000

50.000

250.000

9.824.788,00

3.140.454,00

12.965.242,0
0

15

Маркација на велосипедски патеки
Техничка документација за велосипедски
патеки
Набавка на електрични возила и субвенции за
набавка на електрични возија за јавни услуги
Билатерални и меѓународни проекти и
активности со партнери од странство
Поддршка на бизнис секторот за организирање
на традиционален фестивал „Питијада“
Поддршка на ЛАГ „Вардар Леадер“ за
имплементација на проект
Замена на дрвени прозорци со ПВЦ во
училиштата на територија на Општина Велес
ВКУПНО
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7. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на локалниот економски развој
во 2020 година ќе ја имплементира Одделението
за е в р о ин те гр а ции и Л Е Р во с о р а бот к а с о
Одделението за комунални работи, сообраќај,
изградба и одржување на комунална
инфраструктура, Одделението за урбанизам,
Одделението заштита на животната средина и
другите релевантни одделенија во општината.
Програмата ќе се спроведува прек у
проек тни тимови (од Одделението за
е в р о и н т е г р а ц и и и Л Е Р и в о з а в и с н о с т од
потребите, мешани тимови од одделенијата со
координација на раководителите и Секретарот на
општината).
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес, а ќе се применува од
01.01.2020година“.
Број 25-4504/7
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ
Бр. 334
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 активностите на Општина Велес
во областа на информатичката технологија
(ИТ) во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на информатичката технологија (ИТ) во
2020 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 15.11.2019
година.
Број 08-4516/7
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Бр.20 стр. 1749

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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на
информатичката технологија (ИТ) во 2020
година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на информатичката технологија (ИТ)
во 2020 година..
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/8
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ С.Р
В рз о с н о ва н а ч л е н 2 2 , точ к а 1 3 од
Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Оштина Велес („Сл. гласник на Општина Велес
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес во
областа на информатичката технологија
(ИТ) во 2020 година
Развојни приоритети и цели
1.Активностите во програмата на Општина
В ел е с во о бл а с та н а и н ф о р м ат и ч к ата
технологија (ИТ), во текот на 2020 година ќе
бидат насочени кон обезбедување на
к о н т и н у и т ет в о р а б от ат а и н а д г р а д ба н а
Информатичкиот систем, остварување на целите
дефинирани во рамки стратешките документи,
планирање и усогласување со националните
стратегии за ИКТ.
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Стратешките цели се дефинирани во
неколку приоритетни области, од кои најважни се:
·

намалување на трошоците во
работењето;

·

подобрување на квалитетот на услугите.

лавните активности кои треба да
придонесат за остварување на стратешките цели
се поделени во неколку сегменти:
·

континуирано одржување на целокупната
оперативност на информатичко комуникацискиот систем на општината;

·

постојано модернизирање на
хардверската инфраструктура и примена
на современи алатки за подобрување на
тековното работење;

·

Бр.20 стр. 1750

создавање на услови и креирање на
еднонасочни и двонасочни услуги за
г р а ѓ а н и те баз и р а н и н а п р и м е н а н а
светските стандарди во оваа област.

Проектни активности
Проектните активности се во согласност
со законските норми и прописи, националните
ИКТ стратегии и локалните развојни стратегии.
Во реализацијата на проектните активности
искористено е стекнатото искуство на општината
во областа на ИКТ.
Дел од проектите, вклучуваат:

Предвиде
ни
средства

Назив

1

Купување на информартичка опрема (компјутери, сервери, принтери,
мрежна опрема ...)

2

Набавка на софтвер и лиценци (Ofﬁce / SQL/ SharePoint)

950.000

3

Тековно одржување или надградби на хардвер и системски софтвер
(Server, Exchange, SQL)

700.000

4

Трошоци за одржување на апликации од трети лица, хостирање и
хостирани услуги (mkhost / marnet / edusoft / mbs / foxit

1.000.000

550.000

…)

5

Специјалистички обуки

200.000

6

Надградбa на SharePoint (DMS)

700.000

7

Надградби на ИТ систем (надградби на системи и податоци )

700.000

8

Набавка на услуги ГИС инфраструктура за Општина Велес

1.000.000

9

Набавка на видео и алармен систем и тековно одржување

400.000

6.200.000

18 ноември

2019

Службен гласник на Општина Велес_

Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки
н а о в а а П р о г р а м а в о в к у п н а в р ед н о с т од
6 . 2 0 0 . 0 0 0 д е н . ќ е б и д ат ф и н а н с и р а н и од
средствата на Буџетот на Општина Велес за 2020
година.
Распоредување на буџетските средства

Програма за активностите на Општина Велес во
областа на заштитата на животната средина во
2020 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 15.11.2019
година.
Број 08-4516/8
18.11.2019 година
Велес

Активностите од оваа Програма се
финансираат од Буџетот на општината.

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

Завршни одредби
Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР го
с л ед и р е а л и з и р а њ ето н а п р ед в и д е н и те
активности во рамки на оваа Програма,
п о к р е н у в а и н и ц и ј ат и в и , д а в а м и с л е њ а и
поднесува предлози во врска со остварувањето
на нејзините цели.
2. Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/8
15.11.2019 година
Велес

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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на заштитата на
животната средина во 2020 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштитата на животната средина
во 2020 година.
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр. 335
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 активностите на Општина Велес
во областа на заштитата на животната
средина во 2020 година



Бр.20 стр. 1751

Се објавува Заклучокот за донесување

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/9
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22, став 1 точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 05/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес ,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година, донесе
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отпадот во општината преку
имплементација на мерки за
редукција, реупотреба и
рециклирање на отпадот;

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес во
областа на заштитата на животната средина
во 2020 година

I.

П р о г р а м а т а н а О п ш т и н а В ел е с з а
заштита на животната средина е насочена кон
спроведување на активности за заштита на
животната средина во надлежност на локалната
самоуправа, исполнување на барањата на
м а к ед о н с к от о з а к о н од а в с т в о з а ж и в от н а
средина, обезбедување на поквалитетни услови
за живот на граѓаните и почиста животна средина
во општината.

Општа цел на Програмата:
-

-

-

Зголемување на новите зелени
површини во општината, уредување
на запуштени зелени површини,
садење на соодветни растителни
видови за амортизирање на
загадувањето на почвата, воздухот и
бучавата.

-

Ставање во функција на
пречистителни станици за третман на
комунални отпадни води.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

да се обезбедат практични и финансиски
изводливи решенија за приоритетните
проблеми и активности во областа заштита
на животната средина;
прифаќање на еколошката
проблематика во останатите секторски
програми во насока на одржлив развој на
локалната заедница.
Специфични цели на Програмата:
-

Системска контрола на
квалитетот на животната средина во
општината;

-

Спроведување на Оцена на
влијанието врз животната средина
уште во процесот на планирање на
проек тите за да се превенираат
п о с л ед и ц и т е од з а га д у в а њ е н а
животната средина;

-

Спроведување на активности од
Планот за квалитет на амбиентниот
воздух на територијата на
општината–спроведување на
краткорочни и среднорочни мерки;

-

Спроведување на активности од
Планот за управување со отпадот Интервенција за подобрување на
постојниот систем за управување со

Бр.20 стр. 1752

I.

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на заштитата на животната
с р ед и н а во те к от н а 2 0 2 0 год и н а ќ е б и д ат
насочени кон:
1. К о н т р о л а , а н а л и з а , с л е д е њ е и
информирање за квалитетот на
животната средина на територијата на
општината и тоа на: системска контрола
на квалитетот на амбиентниот воздух
преку спроведување на целни мерења на
поединечни стационарни извори
согласно Катастарот за животна средина
и Регистерот на загадувачи; контрола на
водата и отпадните води од поединечни
системи и извори, особено на квалитетот
на водите за капење во летниот период,
влијание од бучава во животната
средина.

2. И з р а б от к а н а е коло ш к а п р о е к т н а
документација за инсталации,
инфраструктурни објекти и други
проекти, односно Елаборати за животна
средина, Стратешка оцена на влијание
на животната средина во постапките за
донесување на урбанистичка планска
документција.
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3. Интервенција во системот за
управување со отпад, преку донесување на
Годишна Програма за управување со отпад како
законска обврска на општината согласно Законот
за управување со отпадот, во која ќе бидат
планирани активности во врска со продолжување
на активностите за 3Р – реупотреба,
редуцирање, рецик лирање, следење на
работата на Собирниот центар на отпад од
пакување, набавка на нови садови за отпад за
проширување на опслу женото подрачје,
изградба на подземни контејнери, постапување
со електронски и електричен отпад, габаритен
о т п а д , г р а д е ж е н ш у т, о т п а д н и ба т е р и и и
акумулатори, опасен отпад, отпадно стакло,
санација на диви депонии на територијата на
општината, интензивирање на активностите за
подигнување на јавната свест на граѓаните за
селектирање на отпадот.
4.Спроведување на мерки за
подобрување на квaлитетот на амбиентниот
воздух од Планот за квалитет на амбиентниот
воздух 2018-2022 и Стратегијата за
искористување на обновливи извори на енергија
преку спроведување на мерки од планот, а кои се

однесуваат на субвенционирање за поголемо
користење на велосипеди, како и финансирање
на системи кои користат обновливи извори на
енергија согласно Акцискиот план на
стратегијата.
5 . С п р о в ед у в а њ е н а а к т и в н о с т и з а
подигнување на нови зелени површини,
пошумување и уредување на запуштени зелени
површини во општината согласно Програма за
подигнување на нови зелени површини за 2020
година, како и набавка на саден материјал за
пролетно и есенско хортикултурно уредување на
општината.
6.Ставање во функција на
пречистителните станици во индустриска зона
Караслари и населеното место Иванковци кои се
изградени, но е потребно нивно доуредување
(оградување, дополнителна реконструкција на
системот за одведување на отпадните води до
реципиент, ставање на нова култура од бактерии
заради активирање на системот за
прочистување и сл.).

Предвидени
средства (мкд)

Проект
Р10
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Заштита на животната средина и природа

3.200.000

1

Анализи на квалитет на животна средина

350.000

2

Проектна документација за животна средина

150.000

3

Реализација на мерки од Програма за управување со отпад

500.000

4

Реализација на мерки од План за квалитет на амбиентниот
воздух

1.000.000

5

Набавка на материјал за хортикултурно уредување

1.200.000

Заштита на животната средина и природа (капитални
расходи)

7.600.000

1

Набавка на опрема за управување со отпад
Програма за управување со отпад

3.600.000

2

Подигнување на нови зелени површин
и, пошумување и
уредување на запуштени зелени површини
– согласно
Програма за подигнување на нови зелени површини

2.000.000

3

Ставање во функција на пречистителните станици во
индустриска зона Караслари и во Иванковци

2.000.000

РА0

ВКУПНО:

– дел од

10.800.000

18 ноември

I.

2019

Службен гласник на Општина Велес_

ФИНАНСИРАЊЕ

Предвидените проектни активности во
рамки на оваа Програма во вкупна вредност од
11 . 0 0 0 . 0 0 0 д е н . ќ е б и д ат ф и н а н с и р а н и од
средствата на Буџетот на Општина Велес за 2020
година, од надоместокот за поседување на БИнтегрирани еколошки дозволи, Дозволи за
усогласување со оперативен план, надоместок за
к о н це с и и з а е к с п л о ата ц и ј а н а м и н е р а л н и
суровини и од други такси и надоместоци.
II.


Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на јавната чистота и јавното зеленило во
2020 година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 15.11.2019
година.
Број 08-4516/9
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за урбанизам, комунални
работи и заштита на животната средина го следи
реализирањето на предвидените активности во
рамки на оваа Програма, покренува иницијативи,
дава мислења и поднесува предлози во врска со
остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/9
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр. 336
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 активностите на Општина Велес
во областа на јавната чистота и јавното
зеленило во 2020 година

Бр.20 стр. 1754

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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на јавната
чистота и јавното зеленило во 2020 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на јавната чистота и јавното зеленило
во 2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.

Број 25-4504/10
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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Врз основа на член 22, став 1 точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 05/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес
бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес ,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес во
областа на јавната чистота и јавното
зеленило во 2020 година

I.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на јавната чистота и јавното
зеленило е насочена кон програмирање на
активности и финансиски средства за
реализација на Програмата за јавна чистота и
Оперативната програма за одржување на јавното
зеленило на територијата на Општина Велес за
2020г.
Програмата за одржување на јавната
чистота е насочена кон одржување на јавната
чистота на јавните површини и на отворените
простори на јавните објекти, заради
обезбедување на поквалитетни услови за живот
на граѓаните и почиста животна средина во
општината.

Бр.20 стр. 1755

Со предвидените средства од
Програмата ќе се врши метење на: улици,
паркинг простори, плоштади, мостови,
видиковци, надвозници и подвозници, пристапни
патишта кон градот, јавни скалила кои поврзуваат
две улици, крајбрежја, јавни санитарни јазли,
пазари и гробишта, автобуски стојалишта и такси
станици; миење на улици и паркинг простори;
рачно чистење на снег и мраз во зимски услови.
Деталното утврдување на активностите ќе биде
предвидено со донесување на посебна Програма
која ќе биде предложена до Советот на Општина
Велес за усвојување.
Општа цел на Оперативната програма за
одржување на јавното зеленило е да се обезбеди
редовно одржување на јавните зелени површини
со што ќе се овозможи биолошко зачувување и
правилен развој на постоечкото зеленило.
Оваа Програма ќе опфати: одржување на јавните
зелени површини (паркови, зелени површини во
централно градско подрачје, скверови на улици,
влезови во град); одрж увањето на јавната
чистота во парковските површини и останати
зелени површини (патеки во зелените
површини); одржување на дрворедите во градот;
постапување со оштетени дрвја на територија на
Општина Велес.
Деталното утврдување на активностите
ќе биде предвидено со донесување на посебна
програма која ќе биде предложена до Советот на
Општина Велес за усвојување.

Програма

Предвидени
средства (мкд)

Ј4

Програма за одржување на јавната чистота

12.285.000

Ј7

Програма за одржување на јавното зеленило

15.780.000

ВКУПНО:

28.065.000
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I.ФИНАНСИРАЊЕ
Предвидените проектни активности во
рамки на оваа Програма во вкупна вредност од
2 8 .0 6 5 .0 0 0 де н . ќе бидат фин а н с ир а н и од
средствата од надоместоците кои ги плаќаат
п р а в н и те и ф и з и ч к и те л и ц а з а и з г р а д ба и
одржување на јавнoтo зеленило и за одржување
на јавната чистота.

II.


Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на културата и меѓународната соработка
во 2020 година, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 15.11.2019
година.
Број 08-4516/10
18.11.2019 година
Велес

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за урбанизам, комунални
работи и заштита на животната средина го следи
реализирањето на предвидените активности во
рамки на оваа Програма, покренува иницијативи,
дава мислења и поднесува предлози во врска со
остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
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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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на културата и
меѓународната соработка во 2020 година

Број 25-4504/10
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр. 337
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 активностите на Општина
Велес во областа на
културата и меѓународната соработка во
2020 година

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на к улт урата и меѓународната
соработка во 2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/11
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

18 ноември

2019
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весникна
РМ” бр.5/02) член 7, точка 3 од Законот за култура
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11,
136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16,
11/18 и 11/18) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. Гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот на Општина Велес
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 15.11.2019 година ја
донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА
НА КУЛТУРАТА И МЕЃУНАРОДНАТА
СОРАБОТКА ВО 2020 ГОДИНА
I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Обезбедување активен однос на
Општина Велес кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од
областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на
културниот идентитет на Општина Велес;
- Сочувување и афирмирање на
материјалното и духовното културно
наследство на Општина Велес;
- Создавање услови за развој на
културата;
- Воведување нови форми на културно
изразување.
II. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Велес во областа
на културата ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за
остварување на целите на оваа Програма и
целите поставени во Стратегијата за култура
донесена од Советот на Општина Велес и
тоа:
- Сочувување на континуитетот на
одржување на традиционални културно
– уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации,
програми и проекти кои даваат посебно
обележје на Општина Велес;
- Создавање услови за гостување на
еминентни уметници од Република
Македонија и странство во Општина
Велес;
- Унапредување на меѓународната
културната комуникација врз
реципрочна основа со збратимените
градови на Општина Велес;
- Остварување продуктивна соработка со
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меѓународни асоцијации, организации и
фондации кои го помагаат развојот на
културата во локалните заедници;
-Мотивирање за активно учество на
локалните културни установи во
реализирање на Програмата;

18 ноември
Ред. бр.

1
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I.
МАНИФЕСТАЦИИ
ти
57 Рацинови
средби

2

Moto beach party
Мото бич парти

3

XVII
Интернационален
фолклорен
фестивал

4

Велес ФЕСТ
Велешко културно
лето (промоции на
книги, изложби,
концерти на
отворено и др.
културни
содржини)
XVII Фестивал на

5

античка
„Стоби“

драма

6

Меѓународна
скулпторска
колонија

7

9ти Ноември – Ден
на Општина Велес
53.Детски
Рацинови средби

8

РОК

НОСИТЕЛ

8-13 јуни

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС
250.000,00
0,00
500.000,00

Општина
Велеси
Министерство
за култура на
РМ
по
Општина
0,00
утврден
Велес и мото
календар клубови
јули
Општина
200.000,00
Велеси
Министерство
за култура на
РМ
јулиОпштина
0,00
септември Велес

август Општина
септември Велес и
Министерство
за култура на
РМ
лето
Општина
2020
Велеси
Министерство
за култура на
РМ
ноември
Општина
Велес
ноември
Општина
Велес
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ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

0,00

750.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

600.000,00

0,00

800.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

1.000.000,00

0,00

300.000,00

0,00

1.300.000,00

200.000,00

0,00

400.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

18 ноември

10

11

12

13

14

15
16

Вкупно

2019

Изложба на
домашни и
странски уметници
Промоција на книги
на домашни и
странски автори
Презентација на
велешката култура
во земјата и
странство
Одбележување на
Нова Година –
новогодишна
свеченост,
доделување
награди
Одбележување на
годишнини и
јубилеи на значајни
настани и
историски личности
Непредвидени
манифестации
Средства за
пренесување на
моштите на Панко
Брашнаров
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тековно

Општина
Велес

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

ноември

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

тековно

Општина
Велес

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

декември

Општина
Велес

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

Согласно
Програма
за
значајни
настани и
личности
тековно

Општина
Велес, ОО на
СЗБ од
НОВ...

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Општина
Велес
Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

Јуни-јули

1.650.000,00

0,00

3.990.000,00

0,00

5.640.000,00

18 ноември

2019
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Ред. бр.

II. ПОДДРШКА НА
ПРОЕКТИ

РОК

НОСИТЕЛ

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

1

Негување на
културата,
традицијата и
обичаите на
заедниците
Сопствено учество
во непредвидени
проекти

Тековно

Општина
Велес и ГО

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Тековно

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2

Вкупно

0

400.000,00

0

400.000,00

Ред. бр.

III. ИНВЕСТИЦИИ

РОК

НОСИТЕЛ

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

1

Адаптација на
простор во
локалната
библиотека „Гоце
Делчев“ во
младински
креативен центар и
Градско кино
Трошоци за
одржување на
видео надзор на
спомен куќи,
Ликовен салон и
др. објекти од
областа на
културата
Непредвидени
трошоци

2020 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

тековно

Општина
Велес

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2020 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

2

3
Вкупно

0

3.100.000,00

0,00

3.100.000,00

18 ноември

Ред. бр.

1

2

3

4

Вкупно

2019

IV. ПОДДРШКА НА
ЛОКАЛНИ
УСТАНОВИ
Комунални
трошоци во
Ликовен салон и
спомен куќи
Тековно
одржување во
Ликовен салон и
спомен куќи
Средства за
тековно работење
на Младински
креативен центар
Поддршка на
проекти и проектни
активности на
локални установи
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РОК

НОСИТЕЛ

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

2020 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

2020 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

2020 год.

Општина
Велес

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2020 год.

Општина
Велес и ЛУ

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

18 ноември

Ред. бр.

1

2

2019
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V. КОМУНИКАЦИЈА
СО ЈАВНОСТА И
МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА
Организирани
работни посети во
странство, посети
на претставници од
Општина Велес на
збратимени градови
и градови пријатели
на Велес

РОК

НОСИТЕЛ

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

тековно

Општина
Велес

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

Објавување
соопштенија за
јавност,известувања
и изработка на
аудио и видео
материјали за
промотивни цели

по
потреба

Општина
Велес

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

450.000,00

Вкупно

0,00

Ред. бр.

VI. ТРАНСФЕР НА
СРЕДСТВА

РОК

НОСИТЕЛ

1

Блок дотации од
Министерство за
култура на РМ
Приходи од
самофинансирање
во културата

/

Министерство 0,00
за култура на
РМ
ЛУ
0,00

0,00

0,00

2

Вкупно

/

Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 ноември

Ред. бр.
1
2
3

4
5

2019

VII. ДРУГИ
РАСХОДИ
Персонален данок
ЗАМП
Репрезентација за
културни
манифестации
Други договорни
услуги
Непредвидени
трошоци

Вкупно
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РОК

НОСИТЕЛ

/
/
/
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СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ
0,00
0,00
0,00

ОПШТИНА
ВЕЛЕС
250.000,00
200.000,00
150.000,00

ДР. ИЗВОРИ

ВКУПНО

/
/
/

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

0,00
0,00
0,00

250.000,00
200.000,00
150.000,00

/

/

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

/

/

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0
900.000,00
0,00
900.000,00
Министерство СОПСТВЕНИ ОПШТИНА
ДР. ИЗВОРИ ВКУПНО
за култура
ПРИХОДИ
ВЕЛЕС

СЕВКУПНО
1.650.000,00

0,00 10.940.000,00

0,00 12.590.000,00
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2019
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I.

ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на културата
утврдени со оваа Програма ќе се финансираат
од средствата на Буџетот на Општина Велес
предвидени за 2020 година, средства од Буџетот
на Република Северна Македонија, спонзорства
и донации.
П р и р е а л и з а ц и ј ата н а П р о г р а м ата ,
Советот на Општина Велес ќе ги поддржи
организаторите на манифестациите и
реализаторите на проектите за обезбедување
на финансиски средства и друга помош од:
-Министерство за култура на Република
Северна Македонија;
-Трговски друштва, јавни претпријатија,
фондации и други правни и физички
лица;
-Заинтересирани партнери за соработка
во земјата и странство;
-Други извори.
II. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ
СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа
Програма се финансираат со посебни ставки
во Буџетот на општината. По потреба
Програмата ќе се дополнува со активности за
кои ќе се утврди дека се во согласност со
целите на Програмата.
III. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДДРЖУВАНИ СО
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
За 9ти Ноември, Денот на Општина Велес
се подготвува специјална програма проследена
со содржини од областа на културата, спортот,
свечена седница на Советот на Општина Велес
и од д а ва њ е п оч и т н а з н ач а ј н и л и ч н о с т и ,
настани и борци учесници во ослободувањето
на градот.
На свечената седница на Советот се
доделуваат посебни награди и признанија:
-Награда за животно дело „Гемиџии“;
-Награда за најстудент „проф. д-р Ѓорѓи
Шоптрајанов“;
-9то ноемвриски признанија;
Го р е н а в е д е н и т е п р и з н а н и ј а с е
доделуваат од Општина Велес по утврдени
критериуми, а се финансираат од посебна ставка
на Буџетот на Општина Велес.
IV.

ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се
помагаат културни манифестации, приредби и
проекти се следните:
-Почесно покровителство на градот
Велес;
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-Обезбедување стручна, техничка и друга
поддршка со кадар и опрема со која
располага општината;
-Обезбедување сместувачки услуги за
учесниците на одделни манифестации;
-Организирање протоколарни и
промотивни средби на претставници
на градот при одржување
манифестации и реализирање на
проекти од областа на културата.
Овие форми на активности ќе се
реализираат согласно можностите на Општина
Велес.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/11
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

18 ноември

2019
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Бр. 338
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 активностите на Општина Велес
во областа на образованието во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на образованието во 2020 година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/11
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес „Сл. гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за
активностите на Општина Велес во областа
на образованието во 2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на образованието во 2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/12
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.20 стр. 1765

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02), член 104 од Законот за средното
образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96,
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12,
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15,
30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 158, став 2 од
Законот за основното образование („Сл. весник
на РСМ“ бр. 161/19) 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), a по предлог на Градоначалникот на
Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 2020 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Обезбедување активен однос на Советот
на Општина Велес кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од
областа на образованието;
- Изнаоѓање форми за ефикасно и
економично одвивање на образовниот
процес;
- Планирање на развојот на
образованието;
- Подобрување на условите за обавување
на образовниот процес;
- Создавање услови за развој на високото
образование.

II. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Велес во областа
на образованието во 2020 година ќе бидат
насочени кон поттикнување, поддржување и
помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Создавање на услови за поефикасно и
поекономично одвивање на
економскиот процес со реализирање на
третата фаза од Новиот концепт за
развој на образованието;
- Создавање услови за отворање на нови
високообразовни институции.

18 ноември

2019
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ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВО 2019

Ред.
бр.
1

2

3

4

I. АКТИВНОСТИ

Манифестации организирани од
тековно
основните училишта по разни
2020 год.
поводи

Манифестации организирани од
средните училишта по разни
поводи
Прогласување на најуспешен
наставник по одделенска и
предметна настава
Прогласување на најуспешен
наставник во средно образование

7

Учество на средните општински
училишта на саемски
манифестации
Поддршка на талентирани
ученици за учество на
меѓународни натпревари
Непредвидени манифестации

8

Велес матурира

5

6

РОК

тековно
2020 год.
24ти Мај
2020 год.
24ти Мај
2020 год.

ГОДИНА

НОСИТЕЛ

МОН

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

ООУ

0

0

30. 000,00

0

30.000,00

СОУ

0

0

30.000,00

0

30.000,00

0

0

40.000,00

0

40.000,00

0

0

20.000,00

0

20.000,00

Општина Велес,
Здружение на просветни
работници Велес
Општина Велес,
Здружение на просветни
работници Велес

2020 год.

СОУ

0

0

60.000,00

0

60. 000,00

по потреба

Општина Велес

0

0

50.000,00

0

50. 000,00

2020 год.
Јуни/август
2020

Општина Велес
Општина Велес и
средните училишта

0

0

20.000,00

0

20. 000,00

0

0

30.000,00

0

30. 000,00

0

0

280 000,00

0

280 000,00

ВКУПНО

– I. АКТИВНОСТИ:

18 ноември

Ред.
бр.
1
2
3

2019
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II. ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ

РОК

НОСИТЕЛ

МОН

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

Учество на Општина Велес во
партнерски проекти
Учество на Општина Велес во
проект МИМО
Поддршка на Буџетските
установи во материјални
трошоци

тековно
2020 год.

Општина Велес и
субјект

0

0

300.000,00

0

300.000,00

2020 год.

Општина Велес

0

0

600.000,00

0

600.000,00

2020 год.

Општина Велес

0

0

2.000.000,00

0

2.000.000,00

0

0

2900 000,00

0

2.900 000,00

ВКУПНО – II. ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ:

18 ноември

Ред.
бр.

1

2

3

4

5

6

7

2019

III. ИНВЕСТИЦИИ
Реконструкција и санирање на
училишни објекти, санитарни
јазли, кровни конструкции,
топловодни системи, набавка на
опрема и изготвување техничка и
проектна документација, во
основнии средни училишта и
ученички дом
Изградба и реконструкција на
спортски објекти и терени,
партерно уредување на дворно
место во основни и средни
училишта
Реконструкција на двор во СОУ
Гимназија Кочо Рацин
Реконструкција на двор во ОСУ
Јовче Тесличков
Изработка на проектна
документација за спортска сала
во ООУ Св. Кирил и Методији
учество во реализација на проект
Изработка на проектна
документација на кровен
покривач во подрачното
училиште во Башино село при
ООУ Панко Брашнаров
Изведба на санитарни чворови и
тоалети во подрачното училиште
во с. Црквино при ООУ Св. Кирил
и Методиј

Службен гласник на Општина Велес_
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РОК

НОСИТЕЛ

МОН

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

Тековно
2020 год.

Општина Велес, ООУ,
СОУ и ДУД

0

0

1.500 000,00

0

1.500 000,00

Тековно
2020 год.

Општина Велес ООУ,
СОУ и ДУД

0

0

900.000,00

0

900.000,00

Тековно
2020 год.

Општина Велес и СОУ
Гимназија Кочо Рацин

0

0

800.000,00

0

800.000,00

Тековно 2020
год

Општина Велес и ОСУ
Јовче Тесличков

0

0

800.000,00

0

800.000,00

Тековно 2020
год

Општина Велес и ООУ
Св Кирил и Методиј

0

0

700.000,00

0

700.000,00

Тековно 2020
год

Општина Велес и ООУ
Панко Брашнаров

0

0

200.000,00

0

200.000, 00

Тековно 2020
год

Општина Велес и ООУ
Св. Кирил и Методиј

0

0

400.000, 00

0

0

5 300 000,00

ВКУПНО – III. ИНВЕСТИЦИИ:

400.000,00

0

5 300000,00

18 ноември

Ред.
бр.
1
2

2019
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IV. ТЕКОВНИ РАБОТИ
Осигурување на училишни
објекти
Непредвидени трошоци

РОК

НОСИТЕЛ

МОН

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

2020 год.

Општина Велес

0

0

400.000,00

0

400. 000,00

2020 год.

Општина Велес

0

0

100. 000,00

0

100. 000,00

0

0

500 000,00

0

500 000,00

МОН

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

ВКУПНО – IV. ТЕКОВНИ РАБОТИ:

Ред.
бр.
1
2
3
4
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V. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА

РОК

НОСИТЕЛ

Блок дотација во основно
образование
Блок дотација во средно
образование
Приходи од самофинансирање
во основно образование
Приходи од самофинансирање
во средно образование

тековно
2020 год.
тековно
2020 год.
тековно
2020 год.
тековно
2020 год.

Министерство за
образование и наука
Министерство за
образование и наука
ООУ
СОУ

ВКУПНО – V. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА:

ВКУПНО:
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 2020 ГОДИНА

0

0

8.980.000,00

0

8.980.000,00

18 ноември

2019
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1.ФИНАНСИРАЊЕ

Бр. 339
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 активностите на Општина Велес
во областа на социјалната заштита во 2020
година

Активностите од областа на образованието
утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата во Буџетот на Општина Велес за 2020 година,
Министерството за образование и наука на Република
Македонија, сопствени приходи на училиштата и од
донации.
При реализирање на Програмата, Советот на
Општина Велес ќе ги поддржи институции и граќанските
организации кои ќе реализираат проекти од областа на
образованието, финансирани од други инвеститори –
заинтересирани партенери, фондации, бизнис сектор и сл.
2.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ


Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на социјалната заштита во 2020 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 15.11.2019 година.

Други форми на активности со кои ќе се помага
образованието се:
- Обезбедување стручна, техничка и друг вид
поддршка со кадри и опрема со која располага
општината;
- Создавање услови за воведување нови образовни
профили во образовниот процес;
- Создавање услови за целосна опфатеност со
интернатско сместување на учениците;
- Создавање услови за отворање повеќе
високообразовни институции;
- Вклучување на општината во проекти на МОН,
странски и домашни донатори.

Број 08-4516/12
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

3.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

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 15.11.2019 година донесе

Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/12
15.11.2019 година
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

Бр.20 стр. 1770

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на социјалната
заштита во 2020 година




1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на социјалната заштита во 2020
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува
од 01.01.2020 година.
Број 25-4504/13
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

18 ноември

2019
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02), член 183, точка 8, алинеа 3 од
Законот за заштита на децата („Службен весник“
на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
„ С л у ж б е н в е с н и к н а Ре п у бл и к а С е в е р н а
Македонија“ бр.104/19 и 146/19) 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), a по предлог на Градоначалникот
на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО
2020 ГОДИНА
I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Обезбедување активен однос на Советот
на Општина Велес кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните во
областа на социјалната заштита;
- Изнаоѓање форми за згрижување на
социјално ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на
маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на
граѓаните;
- Создавање усл ови за поквалитетни
услуги на децата и младите во локалната
заедница;
- Осовременување на воспитните и
о б р а з о в н и т е у с т а н о в и в о од н о с н а
организацијата на програмските
содржини и соодветни кадровски услови
и услуги за инклузија на лица со посебни
потреби;
II. АКТИВНОСТИ

Ак тивностите на Општина Велес во
о бл а с та н а с о ц и ј а л н ата з а ш т и та ќ е б и д ат
насочени кон поттикнување, поддржување и
помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Помош на социјално загрозени
семејства;
- Помош на социјално маргинализирани
групи;
- Создавање услови за згрижување на
семејно запуштени деца и деца од улица
и иновативни форми за згрижување на
сиромашни семејства;
- Помош за семејства погодени од несреќа
и елементарни непогоди;
- Промовирање на родовата

-

Бр.20 стр. 1771

рамноправност;
Грижа за старите лица,
Реализација на активности по стратешки
документи,
Вклучување во партнерски проекти со
повисоки нивоа на власт и граѓански
организации.

(предлог) ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА
ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА

18 ноември

Ред.
Бр.

2019
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I.СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА
ЗАЕДНИЦАТА

Рок

Носител

Бр.20 стр. 1772

Сопствени
приходи

МТСП

Општина
Велес

Др.
извори и
донации

Вкупно

1

Финансиска помош
на членови на социјално загрозени
семејства

континуирано во
текот на целата
година

Општина Велес

0

0

500.000,00

0

500.000,00

2

Набавка на социјални пакети

по потреба

Општина Велес

0

0

50.000,00

0

50.000,00

3

Поддршка на лица жртви на
семејно насилство

по потреба

Општина Велес
и ЈУМ ЦСР

0

0

50.000,00

0

50.000,00

4

Поддршка на припадници на
маргинализирани групи (лица
лекувани од болести на
зависности, бездомници, прифатен
пунк за бездомни лица во зимскиот
период, поранешни затвореници и
сл.)

по потреба

Општина Велес
и ЈУМ ЦСР

0

0

150.000,00

0

150.000,00

ВКУПНО I. СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА ЗАЕДНИЦАТА

0

0

750.000,00

0

750.000,00

18 ноември

2019
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Бр.20 стр. 1773

II. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
1

Сервисни услуги за стари лица во
нивните домови

2020

МТСП

0

0

200.000,00

0

200.000,00

2

Лична асистенција на лица со
ограничена мобилност

2020

МТСП

0

0

200.000,00

0

200.000,00

3

Народна кујна

2020

МТСП

0

0

400.000,00

0

400.000,00

4

Дневен центар за деца во ризик

2020

МТСП

0

0

500.000,00

0

500.000,00

0

1.300.000,
00

ВКУПНО II. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

0

0

1.300.000,0
0
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Бр.20 стр. 1774

III. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА
ДЕТЕТО

1

Поддршка на деца без родители
на почетокот на учебната година
Општина Велес

2

Поддршка на талентирани деца од
социјално загрозени семејства

3

4

Новогодишни подароци за деца
без родители и родителска грижа и
деца со посебни потреби
Поддршка на активностите на
Советот за безбедност на децата
во сообраќајот

септември
2020

Општина
Велес во
соработка со
ЈУМ ЦСР
Велес

0

0

100.000,00

0

100.000,00

2020

Општгина
Велес

0

0

100.000,00

0

100.000,00

декември
2020

Општина
Велес

0

0

100.000,00

0

100.000,00

2020

Општина Велес

0

0

50.000,00

0

50.000,00

ВКУПНО III. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО

0

0

350.000,00

0

350.000,00
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Бр.20 стр. 1775

IV. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

1

Активност согласно ЛАПЛИ

2020

Општина Велес

0

0

200.000,00

0

200.000,00

2.

Активности по локална стратегија
за стари лица

2020

Општина Велес

0

0

200.000,00

0

200.000,00

3

Активности по Оперативен план за
Родова еднаквост

2020

Општина Велес

0

0

200.000,00

0

200.000,00

4

Одржување на донираното возило
на МОБИЛНОСТ во возна состојба

2020

Општина Велес

0

0

200.000,00

0

200.000,00

5

Имплементација на Програмата на
Општински совет за превенција од
детско престапништво

2020

Општина Велес

0

0

50.000,00

0

50.000,00

6

Имплементација на Програмата на
ЛЕСС

2020

Општина Велес

0

0

50.000,00

0

50.000,00

ВКУПНО IV.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

0

0

900.000,00

0

900.000,00
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Бр.20 стр. 1776

V. СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ

1

Имплементација на активности со
ЈУМ ЦСР Велес, МВР Велес,
ЈЗУ Здравен дом Велес

2020

2

Учество во партиципација на
самохран родител во трошоците
за згрижување, воспитание, одмор
и рекреација на деца во јавните
установи за деца

2020

Општина Велес
во соработка
со институции
Општина
Велес, по
доставен
список за
остварено

100.000,00

0

100.000,00

0

0

200.000,00

0

200.000,00

0

0

100.000,00

0

100.000,00

право од ДГ
„Димче
Мирчев
“

3

Имплементација на активности со
ОО на Црвен крст Велес

2020

Поддршка на
хуманитарни
настани,
трибини и
предавања

ВКУПНО V. СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И ГО

0

0

400.000,00

0

400.000,00
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Бр.20 стр. 1777

VI. МЕЃУOПШТИНСКА
СОРАБОТКА

1

Учество во партнерски проекти од
областа на социјалната заштита
со општините од Вардарски
плански регион

2

Поддршка на иновативни форми
од социјална заштита

по потреба

Општина Велес
и општините од
Вардарски
плански регион

0

0

500.000,00

0

500.000,00

по потреба

Општина Велес
и општините од
Вардарски
плански регион

0

0

100.000,00

0

100.000,00

ВКУПНО VI. МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

0

0

600.000,00

0

600.000,00
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Бр.20 стр. 1778

VII . ИНВЕСТИЦИИ
1

Опремување на објектите на ОЈУ
за деца Детска градинка „Димче
Мирчев“ со прочистувачи на
воздух

по потреба

0

0

500.000,00

0

500.000,00

2

Осигурување на објектите

2020

0

0

100.000,00

0

100.000,00

0

600.000,00

ВКУПНО VII. ИНВЕСТИЦИИ

0

0

600.000,00

VIII. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА
1

Блок-дотации Детска градинка

2

Приходи од самофинансирање
-Детска градинка

3

Приходи од донации

ВКУПНО VIII. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА
В К У П Н О:
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛ АСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 20 20 ГОДИНА

0
1111200000
000

4.900.000,00

0

0
4.900.000,00
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната
заштита утврдени с о оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Министерството
за труд и с оцијална политик а и Буџетот на
Општина Велес предвидени за 2020 година.

П р и р е а л и з а ц и ј ата н а П р о г р а м ата ,
С о ветот н а О п ш т и н а В ел е с ќ е г и п од д р ж и
институциите и Здруженијата на граѓани при
реализирањето на проектите од социјалната
сфера за обезбедување на финансиски средства
и друга помош од:
- Министeрството за труд и социјална
п ол и т и к а н а Ре п у бл и к а С е в е р н а
Македонија;
- Бизнис заедницата, јавни претпријатија,
фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка
во земјата и странство;
- Други извори.
I V . РА С П О Р Е Д У ВА Њ Е Н А Б У Џ Е Т С К И Т Е
СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа
Програма се финансираат со посебна ставка во
Буџетот на општината.
V.АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ
СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Во Општина Велес има развиен граѓански
сектор чии цели се социјализација, едукација и
инклузија на социјално ранливи групи: воспитно
запуштени деца, деца без родители, стари и
изнемоштени лица, маргинализирани групи,
зависници од дроги и други наркотици.
Општината Велес ќе ги поддржи нивните напори
за иновативни форми за згрижување и
социјализација на овие граѓани со осврт на
родовиот аспект и еднаквите можности.

Бр.20 стр. 1779

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.


Број 25-4504/13
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ
Бр. 340
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 активностите на Општина
Велес во областа на
здравствената заштита во 2020 година


Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на здравствената заштита во 2020
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 15.11.2019 година.

VI. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности кои ќе се
помагаат со средства од Буџетот на Општина
Велес се:
- Обезбедување стручна, техничка и друга
поддршк а со к адри и опрема со која
располага општината,
- Организирање протоколарни средби за
воспоставување соработка на
претставници на општината со
потенцијални донатори на проекти од
областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се
реализираат согласно можностите на Општина
Велес.

Број 08-4516/13
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
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 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на здравствената
заштита во 2020 година

-

Бр.20 стр. 1780

Изнаоѓање форми за промовирање на
превентивната заштита и едукација;
И з н а о ѓ а њ е ф о р м и з а ед у к а ц и ј а од
епидемиски и пандемиски заболувања;
Подобрување на здравјето на граѓаните;
Создавање услови за поквалитетни
здрав живот на децата и младите во
локалната заедница;

II. АКТИВНОСТИ

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на здравствената заштита во 2020
година.


Ак тивностите на Општина Велес во
областа на здравствената заштита ќе бидат
насочени кон поттикнување на превентивата,
организирање едукативни предавања за заштита
на здравјето, прегледи на населението во градот
и н а с ел е н и т е м е с т а в о ф у н к ц и ј а н а р а н о
откривање на одредени заболувања, помагање
за остварување на целите на оваа Програма

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.

ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА

Број 25-4504/14
15.11.2019 година
Велес

ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка и 9 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 3 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 3/09, 18/10, 15/14 и 06/19), а по предлог
на Градоначалникот на Општина Велес,
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 15. 11.2019 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА НА
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 2020 ГОДИНА
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
-

Обезбедување активен однос на Советот
на Општина Велес кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните во
областа на превентивната и примарната
здравствена заштита;
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Ред.
Бр.

I. Превентивна здравствена
заштита

Рок

Општина Велес

Др. извори и
донации

1

Санитарни прегледи на
вработените во образование

2020

0

600.000,00

0

600.000,00

2

Здравствени прегледи на
вработените во образование

2020

0

1.000.000,00

0

1.000.000,00

3.

Здравствени прегледи на
вработени во општинска
администрација

2020

0

300.000,00

0

300.000,00

4

Здравствени прегледи на
вработени во ТППЕ

2020

Општина
Велес

0

150.000,00

0

150.000,00

5

Рехабилитација на деца

2020

Општина
Велес ЗЛЦП и
ДРГЗП

0

200.000,00

0

200.000,00

2.250.000,00

0

2.250.000,00

Носител

ВКУПНО I. Превентивна здравствена заштита

Сопствени
приходи

Бр.20 стр. 1781

Вкупно
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Бр.20 стр. 1782

II.Општи мерки за заштита на
населението од заразни болести
1

Аеросолна дезинсекција

мај-август
2020

Општина
Велес

0

1.500.000,00

0

1.500.000,00

2

Дератизација, дезинсекција и
дезинфекција на јавни површини и
јавни објекти во надлежност на
општината

тековно
2020

Општина
Велес

0

500.000,00

0

500.000,00

3

Непредвидени трошоци

2020

Општина
Велес

0

50.000,00

0

50.000,00

ВКУПНО II Општи мерки за заштита на населението од заразни
болести

0

2.050.000,00

0

0

50.000,00

0

50.000,00

0

50.000,00

0

50.000,00

0

100.000,00

0

100.000,00

2.050.000,00

III. Промоција и едукација
1

Изработка на промотивен
материјал, предавања, трибини,
кампањи

2020

2

Активности на Совет за јавно
здравје

2020

ВКУПНО III Промоција и едукацијa

Општина
Велес, ЈЗУ
ЦЈЗ

18 ноември
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Бр.20 стр. 1783

IV.Меѓуинституционална
соработка
1

Партнерски активности со установи
и институции

2020

Општина
Велес

0

50.000,00

0

50.000,00

2

Партнерски активности со
граѓански организации

2020

Општина
Велес и ГО

0

50.000,00

0

50.000,00

0

100.000,00

0

100.000,00

ВКУПНО ГЛАВА IV

V. Бездомни животни

1

План за контролата на
популацијата на бездомни кучиња
на територијата на Општина Велес
2018-2020

2020

Општина
Велес

ВКУПНО V Бездомни животни
ВКУПНО
ПРОГРАМА ЗА АКТ ИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на
зд р а вс т ве н ата з а ш т и та у т в рд е н и с о о ва а
Програма ќе се финансираат од средствата на
Буџетот на Општина Велес предвидени за 2020
година.

П р и р е а л и з а ц и ј ата н а П р о г р а м ата ,
С о ветот н а О п ш т и н а В ел е с ќ е г и п од д р ж и
институциите и Здруженијата на граѓани при
реализирањето на проектите од областа на
здравството за обезбедување на финансиски
средства и друга помош од:
- Ресорното министерство;
- Бизнис заедницата, јавни претпријатија,
фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка
во земјата и странство;
- Други извори.
I V . РА С П О Р Е Д У ВА Њ Е Н А Б У Џ Е Т С К И Т Е
СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа
програма се финансираат со посебна ставка во
Буџетот на општината.

V.АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ
СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Општина Велес во с оработк а с о
граѓанскиот сектор ќе превзема активности со кои
ќе се врши едукација во насока на
превентивнтивната здравствената заштита
населението, со посебен акцент на младите.
VI. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности кои ќе се
помагаат со средства од Буџетот на Општина
Велес се:
- Обезбедување стручна, техничка и друга
поддршк а со к адри и опрема со која
располага општината,
- Организирање протоколарни и средби за
воспоставување соработка на
претставници на општината со
потенцијални донатори на проекти од
областа на здравствената заштита.
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Овие форми на активности ќе се
реализираат согласно можностите на Општина
Велес.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од 01.01.2020
година.
Број 25-4504/14
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ
Бр. 341
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 активностите на Општина
Велес во областа на спортот во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес во
областа на спортот во 2020 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/14
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
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 15.11.2019 година донесе

-

ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Општина Велес во областа на спортот во
2020 година

-

1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на спортот во 2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/15
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 6од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр.5/02) член 22-a од Законот за
с п о р т о т ( „ С л у ж б е н в е с н и к н а Ре п у бл и к а
Македонија“ бр.29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11,
64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15,
153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и
„ С л у ж б е н в е с н и к н а Ре п у бл и к а С е в е р н а
М ак едонија“ бр.98/19)и член 45, став 3 од
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на
Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот
на Општина Велес
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на15.11.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО
ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ВО 2020 ГОДИНА
I.

ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:
- Учество на општината во
организирањето и збогатувањето на
спортско-рекреативниот живот во градот;

-
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Создавање услови за реализирање на
спортско-рекреативните активности на
граѓаните, особено младите и
здруженијата на граѓани од областа на
спортот;
Афирмација на Општина Велес к ако
развиен спортски центар во Република
Северна Македонија и надвор од неа;
Афирмација на Општина Велес во која
о с о бе н о в н и м а н и е с е п о с вет у ва н а
с о з д а в а њ ет о у с л о в и з а п р а в и л н о
насочување на младите и организирање
на нивните слободни активности;
Афирмација на сите спортски клубови и
поединци кои постигнуваат успех во
Македонија и надвор од неа.

II. АКТИВНОСТИ
При креирањето на Програмата,
Општина Велес го имаше предвид предлогот на
С о ј у з н а с п о рт о в и В ел е с з а п од д р ш к а н а
активности во 2020 година согласно член 22а од
Законот за спортот („Сл. весник на РМ“ бр.29/02
…190/16).
З а р е а л и з и р а њ е н а цел и те н а о ва а
Програма, Општина Велес ќе ги преземе сите
потребни активности и ќе ги стави на
располагање сите свои технички и човечки
ресурси.
Во контекст на ова активностите најмногу
ќе се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на традиционалните спортски
манифестации, развивање на масовниот спорт,
поддржување на екипи и поединци кои
постигнуваат врвни резултати и го афирмираат
Велес во државата и надвор од неа, како и за
равој и поддршка на спортовите во подем.
П Р О Г РА М А З А А К Т И В Н О С Т И Т Е Н А
ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ
ЗА 2020 ГОДИНА
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Агенција за
спорт и
млади

Сопствени
приходи

Општина
Велес

Др. извори и
донации

Вкупно

тековно
2020 год.

0

0

60.000,00

0

60.000,00

Поддршка на турнири во мал и
голем фудбал

тековно
2020 год.

0

0

200.000,00

0

200.000,00

3

Поддршка на кошаркарски турнири

тековно
2020 год.

0

0

30.000,00

0

30.000,00

4

Поддршка на ракометни турнири

тековно
2020 год.

0

0

30.000,00

0

30.000,00

5

Поддршка на турнири во боречки
вештини

тековно
2020 год.

0

0

90.000,00

0

90.000,00

6

Меѓународен турнир во борење на
Пеливани

0

0

100.000,00

0

100.000,00

7

Поддршка на турнири во кајак

0

0

100.000,00

0

100.000,00

8

Поддршка на турнири во одбојка

тековно
2020
тековно
2020 год.
тековно
2020 год.

0

0

30.000,00

0

30.000,00

9

Поддршка на турнири во тенис

тековно
2020 год.

0

0

50.000,00

0

50.000,00

10

Поддршка на турнири во
стрелаштво

тековно
2020 год.

0

0

30.000,00

0

30.000,00

11

Поддршка на велосипедски и мото
натпревари

тековно
2020 год.

0

0

50.000,00

0

50.000,00

јуни-јули
2020 год.

0

0

100.000,00

0

100.000,00

августсептември

0

0

200.000,00

0

200.000,00

Ред.

I. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Рок

1

Поддршка на ЗГ - спортски
риболов

2

Бр.

12
13

Вардарска регата „Гемиџии“

Меѓународен Велешки пливачки
маратон

Носител
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14

Избор на најдобар спортист и
спортска екипа за 2019 година

декември
2020 год.

Сојуз на спортови
и спортски
известувачи

0

0

50.000,00

0

50.000,00

15

Унапредување на спортскиот
живот на лицата со телесна
инвалидност

По
утврден
календар

ЗЛТИ„Мобилност“

0

0

60.000,00

0

60.000,00

16

Непредвидени спортски
манифестации

0

ВКУПНО I. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

0

50.000,00

50.000,00
0

1.230.000,00

0

1.230.000,00

II ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ
СОЈУЗИ
1

Поддршка СУС

2

Поддршка на општински
фудбалски сојуз

3

Организирање и учество на
општински, регионални и државни
првенства на инвалидизирани
лица

По
утврден
календар
По
утврден
календар
По
утврден
календар

Сојуз за спорт и
рекреација на
инвалидизирани
лица

ВКУПНО II ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ СОЈУЗИ

0

550.000,00

550.000,00

0

300.000,00

300.000,00

0

100.000,00

100.000,00

0

0

950.000,00

0

950.000,00
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III ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО
ГРАДОТ
1

Поддршка на квалитетен спорт надомест за користење на
спортски објекти

2020

Општина Велес

0

1.500.000,00

1.500.000,00

2

Поддршка на младински екипинадомест за користење на
спортски објекти

2020

Општина Велес

0

350.000,00

350.000,00

3

Градски одбојкарски клуб „Борец“

2020

0

300.000,00

300.000,00

4

Кошаркарски клуб „Борец Баскет“

2020

0

150.000,00

150.00,00

5

МРК „Борец 1950“Велес

2020

0

150.000,00

150.000,00

6

Поддршка на спортисти за учество
на балкански, европски и светски
првенства и олимписки игри

2020

0

50.000,00

50.000,00

7

Непредвидени трошоци

2020

0

50.000,00

50.000,00

Општина Велес

ВКУПНО III ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО ГРАДОТ

0

0

2.550.000,00

0

2.550.000,00
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IV ИНВЕСТИЦИИ
1

Поставување опрема на отворени
спортски терени

2020

Општина Велес

0

100.000,00

100.000,00

2

Набавка на спортска опрема и
реквизити

2020

Општина Велес

0

100.000,00

100.000,00

3

Реконструкција на Градски стадион
(атлетска патека, трибини и
ограден ѕид)

2020

Општина Велес

0

1.000.000,00

1.000.000,00

4

Реконструкција на фудбалско
игралиште во населба Тунел

2020

Општина Велес

0

500.000,00

500.000,00

2020

Општина Велес

0

800.000,00

800.000,00

2020

Општина Велес

0

400.000,00

400.000,00

2020

Општина Велес

0

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

Започнување со градежни
5

активности

–

предходни работи за

фудбалско игралиште во Оризари

6

7

Реконструкција на соблекувални
на фудбалско игралиште во
Башино село
Реконструкција на објект во
функција на фудбалско игралиште
во Превалец

8

Реконструкција на сала „Гемиџии“

2020

Општина Велес

9

Изградба на пристапни патеки
допомошно фудбалско игралиште,
тениско игралиште во Гратски
парк, во с.Караслари и с.
Иванковци

2020

Општина Велес

ВКУПНО IV ИНВЕСТИЦИИ

В К У П Н О:
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛ ЕС ВО ОБЛАСТА
НА СПОРТОТ ЗА 2020 ГОДИНА

0

0

0

4.300.000,00

0

4.300.000,00

0

0

9.030.000,00

0

9.030.000,00
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Бр. 342
I.

ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на ак тивностите
утврдени со оваа Програма е од Буџетот на
Општина Велес, од соодветни спортски сојузи во
државата, од Агенцијата за спорт и млади од
спонзорства и донации.
З а а к т и в н о с т и од о бл а с т и те ш то г и
опфаќа оваа програма, а кои во со својата
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се
п о ј а ват во те к от н а 2 0 2 0 год и н а , ќ е б и д ат
ангажирани дополнителни средства од Буџетот
на општината.
II. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина
Велес, спортските манифестации ќе ги помага и
со:
- Почесно покровителство;
- Доделување награди и признанија;
- Обезбедување стручна, техничка и
други видови помош;
- Учество на промотивни и протоколарни
средби;
- Организирање кампањи за
промовирање на здравиот начин на
живот;
- Организирање анкети за да се утврди
јавниот интерес и да се насочат
сферите на делување на општината.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020година.
Број 25-4504/15
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

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 активностите на Општина Велес
за поддршка на младите во 2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес за
поддршка на младите во 2020 година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4330/15
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес „Сл. гласник на Општина Велес“
12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за активностите на
Oпштина Велес за поддршка на младите во
2020 година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Oпштина Велес
за поддршка на младите во 2020 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/16
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од
Законот за локална 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 на
предлог на Градоначалникот на Општина Велес,
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ВО 2020
ГОДИНА
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на15.11.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА
ПОДДРШКА
НА МЛАДИТЕ ВО 2020 ГОДИНА
I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Поддршка во реализација на
С т р ате г и ј ата з а м л а д и н а О п ш т и н а
Велес;
- Поддршка на работата на Советот на
млади на Општина Велес;
- Учество на општината во
организирањето и збогатувањето на
живот на младите во градот;
- Создавање услови за реализирање на
активности на младите и здруженија на
граѓани чија целна група се младите од
Општина Велес;
- Афирмација на Општина Велес во која
о с о бе н о в н и м а н и е с е п о с вет у ва н а
с озд а ва њ ето ус л о в и з а п р а в и л н о
насочување на младите и организирање
на нивните слободни активности.
II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа
Програма, Општина Велес ќе ги превземе сите
потребни активности и ќе ги стави на
располагање сите свои технички и човечки
ресурси.
Општина Велес на младите ќе им помага
преку:
- Реализирање активности согласно
Стратегија за млади;
- Организирање трибини, форуми, дебати
и слично натеми што се од нивен
интерес.
Во контекст на ова активностите најмногу ќе
се насочуваат кон сочувување на
континуитетот на младинскиот активизам,
негово проширување и надградување.

Бр.20 стр. 1791
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I. МАНИФЕСТАЦИИ
Поддршка на
програмски активности
на граѓански
организации

Активности на
Совет на млади
Активности по
Стратегија за млади
Непредвидени трошоци

РОК

НОСИТЕЛ

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

тековно
2020 год.

Општина Велес и
Совет на млади

0

100.000,00

0

100.000,00

Совет на млади

0

100.000,00

0

100.000,00

Совет на млади и
Општина Велес

0

100.000,00

0

100.000,00

Општина Велес

0

50.000,00

0

0

350. 000,00

0

350. 000,00

тековно
2020 год.
тековно
2020 год.
тековно
2020 год.
ВКУПНО

Ред.
бр.
1

II. ПОДДРШКА НА
ПРОЕКТИ
Учество во партнерски
проекти

Бр.20 стр. 1792

–

I.

МАНИФЕСТАЦИИ:

50.000,00

РОК

НОСИТЕЛ

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

тековно
2020 год.

Општина Велес

0

300. 000,00

0

300. 000,00

ВКУПНО – II. ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ:

0

300. 000,00

0

300. 000,00

ВКУПНО:
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА
ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ВО 2020ГОДИНА

0

650.000,00

0

650.000,00
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I.

ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на ак тивностите
утврдени со оваа Програма е од Буџетот на
Општина Велес, спонзорства и донации.
За активностите од областите што ги
о п ф а ќ а о в а а П р о г р а м а , а к о и с о с в о ј ат а
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се
појават во текот на 2020 година, доколку е
потребно ќе бидат ангажирани дополнителни
средства од Буџетот на општината.
II.
ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства, Општина
Велес активностите на младите ќе ги помага и
со:
Доделување награди и
признанија;
Обезбедување стручна, техничка
и други видови помош;
Учество на промотивни и
протоколарни средби;
Организирање к ампањи за
потенцирање на потребата од
вклучувањето на младите во ЛЕР,
професионална ориентација и
п од о б р у в а њ е н а с т а н д а рд от з а
живеење;
Организирање анкети за
утврдување на интересот и
насочување на сферите на делување
на општината.

Бр.20 стр. 1793

Бр. 343
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 активностите на Општина
Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во
2020 година

Се објавува Заклучокот за донесување
Програма за активностите на Општина Велес за
поддршка на граѓанскиот сектор во 2020 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 15.11.2019 година.
Број 08-4516/16
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020година.
Број 25-4504/16
15.11.2019 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

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 15.11.2019 година донесе




З А К Л У Ч О К


за донесување Програма програма за
активностите на Општина Велес за
поддршка на граѓанскиот сектор во 2020
година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за активностите на Општина Велес
за поддршка на граѓанскиот сектор во 2020
година.
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2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020 година.
Број 25-4504/17
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 13 од
Законот за локална самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) член 49, став 3 од Законот за
здруженија и фондации („Сл весник на РМ“ бр.
5 2 / 1 0 , 1 3 5 / 11 и 5 5 / 1 6 ) и ч л е н 4 5 , с та в 1 од
Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на
Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10,15/14,
15/18 и 06/19), а по предлог на Градоначалникот
на Општина Велес

Советот на Општина Велес на Седницата
одржана на15.11.2019 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА
ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО
2020 ГОДИНА
I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Соработк а со граѓанскиот сектор во
согласност со можностите;
- Создавање услови за реализирање на
активности на граѓаните и здруженија на
граѓани;
- Афирмација на Општина Велес к ако
општина со развиена мрежа на НВО и
фондации.
II.

АКТИВНОСТИ
За р еализир а ње на целите на о ваа
Програма, Општина Велес ќе ги превземе сите
потребни активности и ќе ги стави на
располагање сите свои технички и човечки
ресурси. Во к онтек ст на ова ак тивностите
најмногу ќе се насочуваат кон:
- Сочувување на континуитетот на
соработката со граѓанскиот сектор;
- Обезбедување просторни услови за
работа на здруженија на граѓани;
- Давање поддршка на проекти и
проектни идеи кои се од поширок
опшествен интерес и задоволуваат
потреби на поголема група граѓани;

-

-

Бр.20 стр. 1794

Воспоставување соработка со
здруженија на граѓани од различни
интересни групи на делување;
Здруженија што го афирмираат Велес
во државата и надвор од неа.

Во областа на поддршката на граѓанскиот
сектор активностите на Општина Велес ќе бидат
нас очени к он реализирање на партнерски
проекти од поширок интерес на заеницата, кон
градење мрежи и колаиции во сите области на
делување на локалната самоуправа.

18 ноември
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Бр.20 стр. 1795

РОК

НОСИТЕЛ

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ

ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ДР. ИЗВОРИ И
ДОНАЦИИ

ВКУПНО

тековно
2020 год.

Општина Велес и
ГО

0

800.000,00

0

800.000,00

тековно
2020 год.

Општина Велес

0

200.000,00

0

200.000,00

тековно
2020 год.

Општина Велес

0

700.000,00

0

700.000,00

според
утврден
календар
2020 год.

Општина Велес

0

20.000,00

0

20.000,00

тековно
2020 год.

Општина Велес

0

300.000,00

0

300.000,00

2020 год.

Општина Велес

0

100.000,00

0

100.000,00

2020 год.

Општина Велес

0

50.000,00

0

50.000,00

ВКУПНО – I. АКТИВНОСТИ:

0

2.170.000,00

0

2.170.000,00

ВКУПНО:
ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА
ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО 2020 ГОДИНА

0

2.170.000,00

0

2.170.000,00

I. АКТИВНОСТИ
Учество во реализација
на проекти со граѓански
организации
(според утврдена листа
на одобрени апликации)
Поддршка на
програмски активности
на граѓански
организации
Учество во партнерски
проекти
Отворени денови за
идеи на граѓански
организации
(најмалку два пати во
годината)
Одржување на објектите
во сопственост на
Општина Велес во кои
се сместени граѓанските
организации
Изработка на Стратегија
за соработка со
граѓански организации
Непредвидени трошоци
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Бр.20 стр. 1796

Бр. 344
I.

ФИНАНСИРАЊЕ
Ф и н а н с и р а њ ето н а а к т и в н о с т и те
утврдени со оваа Програма е од Буџетот на
Општина Велес, спонзорства и донации.
За активностите од областите што ги
о п ф а ќ а о в а а П р о г р а м а , а к о и с о с в о ј ат а
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се
појават во текот на 2020 година, доколку е
потребно ќе бидат ангажирани дополнителни
средства од Буџетот на општината.
II.
ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства, Општина
Велес ќе ги помага активностите на граѓанскиот
сектор со:
-Покровителство;
-Доделување награди и признанија;
-Обезбедување стручна, техничк а и
други видови помош;
-Учество на промотивни и протоколарни
средби;
-Организирање трибини, форуми, дебати
и сл. на теми што се од јавен интерес;
-Организирање кампањи;
-Организирање анкети за утврдување на
интересот и насоките кон сферите на
делување на општината.
Доколку Буџетот на општината за 2020 година
н е с е р е а л и з и р а в о ц ел о с т и с р ед с т в ат а
определени во оваа Програма ќе се реализираат
во соодветен процент.
III.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Практичната реализација и следењето
на оваа Програма ќе се одвива преку Советот на
Општина Велес и Комисијата за општествени
дејности, а следењето на активностите на оваа
Програма ќе се одвива преку Одделението за
јавни дејности на Општина Велес.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2020година.
Број 25-4504/17
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ

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

Се објавува Решението за разрешување
и именување членови на Советот на млади на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
го донесе на седницата одржана на 15.11.2019
година.
Број 08-4516/17
18.11.2019 година
Велес
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ”
бр.05/02), член 44-а 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 основање на Совет на
м л а д и н а О п ш т и н а В ел е с ( „ С л . гл а с н и к н а
Општина Велес“ бр. 15/14)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 15.11.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување
членови на Советот на млади на Општина
Велес

1. Од членови на Советот на млади на
Општина Велес се разрешуваат:
·
·
·
·

Филип Спирковски
Лилјана Ризова
Тања Илиевска
Александар Лепидовски

18 ноември
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Христина Тодевска
Лука Машковиќ
Никола Ѓорѓиев
Андреј Ќамилов
Никола Гочевски


2.За членови на Советот на млади на
Општина Велес се именуваат:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Јован Јовановски од СДММ,
Никола Наков од унија на млади сили на
ВМРО-ДПМНЕ,
Тина Божинова ОСУ Јовче Тесличков
средношколски совет,
Никола Костовски Технолошко технички
факултет студентски парламент,
Изабела Апцева ЗГ Велес Бајкинг,
Марко Инѓилизов Фондација ФОКУС,
Андреј Ковиловски ЗГ „Активо“,
Сара Таратакова Друштво на родители
за здраво поколение,
Матеа Несторова Еколошко друштво
„Вила Зора“

3. Членовите на комисијата им препорачува
на именуваните членови на Советот на млади во
своите активности да ги вклучат и останатите
номинирани членови од инстит уциите к ои
доставија свои предлози по јавниот повик за
предложување на членови на Советот на млади.
4. Мандатот на членовите е 4 години од
денот на именувањето, со право на повторен
избор.
5 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”
Број 25-4504/18
15.11.2019 година
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес
Ненад Коциќ с.р

Бр.20 стр. 1797
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