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Бр. 392
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 на
Програма за изменување
и дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2021
година
Се објавува Заклучокот за донесување на
Програма за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/1
31.12.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

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

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изменување и
дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на
просторот на Општина Велес за 2021 година


1. Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
на просторот на Општина Велес за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-5003/2
30.12.2020 година
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов 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
утврдување на висината на трошоците за
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
Општина Велес (“Сл. гласник на Општина
Велес”бр.12/06, 3/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
а по предлог на Градоначалникот на Општина
Велес,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на
градежно земјиште на просторот на Општина
Велес за 2021 година
1.Во Програмата за уредување на
градежното земјиште на просторот на Општина
Велес за 2021 година („Службен гласник на
Општина Велес” бр.17/20,) се вршат следните
изменувања и дополнувања:
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Службен гласник на Општина Велес_

во табелата Расходи,
Вкупниот износ од 156.210.000,00
денари се брише и се заменува со
176.031.000,00 денари
програма Ф – Урбано планирање
износот 11.100.000,00 ден. се брише
и се заменува со 13.100.000,00 ден;
п р о г р а ма ФА 0 – Ур е д у ва њ е н а
градежно земјиште (капитални
трошоци) износот 3.500.000,00 ден.
се брише и се заменува со
5.500.000,00 ден;
точ к а 1 - И з р а б от к а н а с т уд и и ,
инвестиционо техничка
д о к ум е н та ц и ј а , п р о е к т и р а њ е н а
објекти од високо и ниско градба,
паркинзи, катни гаражи, сообраќајни
студии и др.(проектна документација
за тротоар на ул.Академик Пенчо
Давчев, проект за атмосверски канал
позади управна зграда на ЈКП
Дервен, сообраќно уредување на
пл оштад Којник с огласно СУМП,
проект за фекална канализацијаво
Н а с ел ба П р е ва л е ц , п р о е к т з а
осветлување на скулптурите, проекти
за успорување на брзината на
сообраќајот пред училишта во
Општина Велес, проект за пешачки
мост од Младински до Спортска сала,
проект за кружен ток на сообраќај на
крстосница помеѓу улици Вардарска,
АСНОМ, Наум Наумовски Борче и
Алексо Демниевски и др.) износот
3.000.000,00 ден. се брише и се
заменува со 5.000.000,00 ден.;
програма Ј – Комунални дејности
и з н о с от 1 4 5 . 11 0 . 0 0 0 , 0 0 д е н . с е
брише и се заменува со
162.931.000,00 ден;
п од п р о г р а ма Ј Д 0 – И з г р а д б а и
реконструкција на локални
патишта и улици износот
34.810.000,00 ден. се брише и се
заменува со 51.131.000,00 ден.;
после точка 17 се додаваат нови точки
18 – Асфалтирање на дел од улица
В а с а К о ш улч е ва во в р ед н о с т од
1.600.000,00 ден .
точка 19 – Асфалтирање на околу
100м на новопроектирана
с о о б р а ќ а ј н и ц а ул и ц а 2 - 2 о п ф ат
Касарна во вредност од 1.200.000,00
денари;
точка 20 – Градежни активности за
Ковид болница во износ од
2.000.000,00;
точ к а 2 1 – Ре к о н с т ру к ц и ј а н а
травертин во центарот на градот во
вредност од 800.000,00 ден.
точка 22 – Ревитализација на патните
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Б

р.21 стр. 1406

премини (вкрстување со железнички
пруги) - инсталирање на монтажни
елементи од рециклирана гума (Нов
мост, Стар Мост, Никола Орованов,
Речани, Оризари и Киро Ќучук) во
вредност од 2.100.000,00 ден. и
точк а 23 – Наплата на обврски од
минати години во вредност од
8.621.000,00 ден.
П од п р о г р а ма Ј М 0 - П а р ко в и и
зеленило износот од 1.000.000 ден
се брише и се заменува со
2.500.000,00 ден.
после точка 1 се додаваат нови точки
2 – Поплочување на партер помеѓу
згради на улица Крсте Мисирков во
вредност од 1.500.000,00 ден .
Подпрограма ЈЛ0 - Други
комунални услуги износот од
42.500.000 ден се брише и се
заменува со 2.500.000,00 ден.
точка 3 –Изведба на покриен градски
пазар во вредност од 40.000.000,00
денари се пренесува во ставка ЈЛА
под реден број 3.
Подпрограма ЈЛА - Други
к о м у н а л н и ус л у г и к а п и т а л н и
расходи износот од 8.000.000 ден се
брише и се заменува со
48.000.000,00 ден.
после точка 2 се додаваат нови точки
3 – Изведба на покриен градски пазар
во вредност од 40.000.000,00 денари.

2 . О в а а П р о г р а м а вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се
применува од 01.01.2021 година.

Број 25-5003/2
30.12.2020год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 393
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 на
Буџетот на Општина Велес за 2021 година
Се објавува Заклучокот за донесување на
Буџетот на Oпштина Велес за 2021 година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/2
31.12.2020 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 29.12.2020 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Буџет на Општина Велес за
2021 година

1. Советот на Општина Велес го донесе
Буџетот на Општина Велес за 2021 година.

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

Број 25-5003/3
30.12.2020 година
Веле
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 394
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 извршување на
Буџетот на Oпштина Велес за 2021 година
Се објавува Одлуката за извршување
на Буџетот на Oпштина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/3
31.12.2020 година
Велес 



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот за лок ална самоуправа (“Службен
весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од
Зак онот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на
Р.М.”бр.61/04,96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и
209/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија број 244/19) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општината Велес” бр. 12/06, 03/09, 18/10,
15/14, 15/18 и 06/19), по предлог на
Градоначалникот,
Советот на Општина Велес на седница
одржана на 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина
Велес за 2021 година
Член 1

Буџетот на Општината Велес за 2021
година (во понатамошниот текст Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2

Буџетот на Општината се состои од:
Основен буџет, Буџет на самофинансирачки
активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и
Буџет на донации.
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Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се
должни утврдените средства во Буџетот да ги
користат наменски, рационално и економично.
Член 4

Ра с х од и т е у т в рд е н и с о бу џ ет от с е
м а к с и м а л н и и з н о с и н а д к о и бу џ етс к и те
корисници и локалните јавни установи не смеат
да преземаат обврски или да направат расходи
над лимитот на одобрените средства со Буџетот.

З а д а с е п р езе м ат н о в и о б в р с к и д о
Советот на општината мора да се предложи нов
извор на средства или да се предложи
намалување на другите расходи во сразмерен
износ.
Член 5

Градоначалникот на општината ја следи
реализацијата на планот на приходите и другите
приливи на основниот буџет на општината.
Доколку во текот на извршувањето на
буџетот градоначалникот на општината оцени
дека се неопходни позначајни прераспределби
н а о д о б р е н и т е с р е д с т в а с о Б у џ ет о т и л и
реализацијата на приходите и другите приливи
значително отстапува од планот, предлага на
Советот на општината изменување и
дополнување на Буџетот.
Член 6

Во тековната фискална година, може да
се вршат прераспределби во рамки на
одобрениот буџет.
Прераспределбата во основниот буџет,
к а к о и п р е р а с п р е д ел б а т а в о р а м к и т е н а
одобрените буџети на буџетските корисници ја
одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во
буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може
да врши прераспределба меѓу расходните
ставки, програми и потпрограми по претходно
одобрување од Советот на општината.
Одобрените средства со буџет на ниво на ставка
во рамки на потпрограма и буџет, не може да
бидат намалени повеќе од 20% со
прераспределба во текот на фискална година.
Исклучок се средствата што се
однесуваат на спроведување на налози за
извршување по основ на присилна наплата.
Одобрените средства за плати и
надоместоци во рамки на буџет не можат да се
зголемат со прераспределба повеќе од 10%.
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Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во
буџетот на самофинансирачки активности,
буџетот на дотации, буџетот на донации и/или
буџет на заеми планираните приходи и други
п р и л и в и н е с е р е а л и з и р а а т, о д н о с н о с е
реализираат над планираниот износ,
доставуваат барање за намалување/
зголемување на планот на приходите и другите
приливи и планот на одобрените средства во
овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува
до Советот на општината на одобрување.
Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на
буџетот изготвуваат годишен финансиски план по
квартали за користење на одобрените средства.
Користењето на средствата во даден квартал
буџетскиот корисник го извршува врз основа на
финансискиот план по месеци.
Член 9
На членовите на Совет на Општината им
припаѓа месечен надоместок за присуство на
седницата на Советот и надоместок за патните и
дневните трошоци.
Месечниот надоместок за присуство на
седници на членовите на Советот изнесува 70%
од просечната месечна плата во Републиката
исплатена за претходната година.

На претседател от на Советот за
раководењето и организирањето на работата на
Советот, надоместокот од став 2 на овој член се
зголемува за 30%.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на Советот се исплатува за присуство
на сите седници на советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на советот се намалува за 30% за
секое отсуство од седница на Совет.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на советот не се исплатува, доколку
членот на советот не присуствувал на ниту една
седница на Советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците не се исплатува, доколку советот во
тековниот месец не одржал седница.
Член 10
Исплатата на платите на вработените се
извршува во рамките на обезбедените средства
во Буџетот, односно бруто платите се утврдуваат
за:
- на избраните и именуваните лица бруто
платата ќе се исплатува согласно утврдениот
коефициент по закон, применет на основа на
исплатената просечна месечна нето плата по
вработен во Републиката за претходната година;
- за вработените кои имаат статус на
административни/државни службеници
вредноста на бодот за утврдување на бруто
платите се утврдува со Одлука за утврдување на
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вредност на бодот за платите на државните
службеници која ја донесува Советот
- на вработените во TППЕ к ак о и на
вработените по Закон за работните односи им се
исплаќа бруто плата согласно “Правилникот за
плати, надоместоци на плати и други примања на
вработените во општинската администрација на
Општина Велес“ со сите измени и дополнувања.
Член 11
Бруто платите на вработените во
л ок алните јавни установи се исплат уваат
согласно коефициентите и вредноста на бодот
утврдени со потпишаните колективни договори
со ресорните министерства.
Исплатата на платите на буџетските
корисници од локалните јавни установи кои се
финансираат со блок дотации ја одобрува и
контролира Министерството за финансии.
Исплатата на платите и надоместоците
на вработените во локалните јавни установи, кои
се финасираат со блок дотации се спроведува на
следниот начини:
- средствата се планираат на наменската
сметка (930), а се извршуваат преку сметкатадотации на локални јавни установи (903),
- локалните јавни установи финасирани со
блок дотации од општинскиот буџет се должни 5
дена пред исплатата на платите, да достават
барање за одобрување на средства за плати кон
кое ќе приложат копија од рекапитулацијата за
пресметани плати, образец Ф-1 за бројот на
вработените по име и презиме, бруто и нето
плати за месецот за кој се однесува платата како
и други податоци предвидени во образецот во
пишана и елек тронск а верзија (на ЦД,
електронска пошта и др.) како и Декларација за
прием од Управата за јавни приходи за месецот
за кој се однесува платата.
- во случај на нови вработ увања во
локалните јавни установи кои се финасираат од
општинскиот буџет истите се должни да достават
и з в е с т у в а њ е з а о б ез б ед е н и ф и н а н с и с к и
средства и да приложат образец М-1, а за новите
вработ увања к ои се финансираат од бл ок
д от а ц и ј ат а с е д о с т а ву в а и з в е с т у в а њ е з а
обезбедени финансиски средства од надлежното
Министерство и Министерство за финансии и се
приложува образец М-1.
П р е с м ет к и те з а и с п л ата н а п л ат и н а
јавните јавни установи, градоначалникот ги
доставува до ресорните министерства од кои се
трансферира дотацијата, кои пресметките ги
доставуваат до Министерството за финансии на
контрола, евиденција и одобрување.
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Член 12
Надоместокот за дневница за службено
патување во земјата без трошоците за ноќевање
и з н е с у в а н ет о 8 0 0 , 0 0 д е н а р и , н а д к о и с е
пресметува и плаќа аконтација на данокот од
доход.
Доколку патувањето траело повеќе од
12 часа се исплатува цела дневница.
За патување во траење од 8 до 12 часа се
исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1
од овој член.
Член 13

Исплата на надомест за годишен одмор
се врши врз основа на решение донесено од
градоначалникот. Исплатата на име надомест за
год и ш е н од м о р ќ е с е в р ш и од П р о г р а м а –
Општинска администрација – Е0 расходно конто
404150 – Други надоместоци.
Висината на надоместокот за годишен
одмор се утврдува во износ од 60% од просечната
месечна нето плата во Република Македонија
објавена до денот на исплатата.

Член 14
Надоместокот за дневница за службено
патување во странство се исплатува и тоа:
- 50% од утврдената дневница, ако се
поднесе сметка за сместување, како и во случаи
кога сместувањето не паѓа на товар на органот на
управата,
- 2 0 % од у т в рд е н ата д н е в н и ц а , а к о
издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на
товар на органот на управата.
- 5% од утврдената дневница, ак о
издатоците за стручно оспособување и
усовршување не паѓаат на товар на органот на
управата, а престојот е над 30 дена.

Пресметката на издатоците за службено
пат ување во странство прек у дневница се
одредува и тоа:
- ед н а д н е в н и ц а - з а с е к о и 2 4 ч а с а
поминати на службено патување во странство и
ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и
- половина дневница за време од 12 часа
поминати на службено патување во странство,
како и во случај кога остатокот од времето во
континуитет е подолго од 8 часа.
Член 15
Во случај на боледување подолго од шест
месеци и во случај на потешки последици од
елементарни непогоди во смисла на Законот за
заштите и спасување и други случаи на
работникот му се исплатува помош во висина од
една последно исплатена просечна месечна нето
п л ат а в о о р га н от к а д е ш т о е в р а б от е н од
Програма – Градоначалник – Д0 расходно конто
404150 –Други надоместоци.
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Член 16
Во случај на смрт на вработениот во
општината и лок алната јавна установа, на
неговото семејство му припаѓа парична помош,
во износ од две последни исплатени плати во
органот каде што бил вработен работникот, но не
повеќе од 30.000 денари.
На вработениот во општината и
локалната јавна установа во случај на смрт на
член на потесно семејство (родител, брачен
другар, деца родени во брак или вон брак,
посиноците, посвоените деца и деца земени на
издржување), му припаѓа парична помош во
висина на една последна исплатена просечна
месечна плата во органот каде што бил вработен
работникот, но не повеќе од 15.000 денари.
Живеењето во заедница подразбира
вработениот и членот на потесното семејство да
се со место на живеење на иста адреса што се
докажува со документ за идентификација.
Надоместоците од ставовите 1 и 2 од
овој член се исплатуваат по претходно доставено
барање во тековната година.
Сите исплати на предните надоместоци
за градската администрација и за вработените
во локалните јавни установи се исплатуваат врз
основа на решение на раководното лице, а по
претходно доставено барање со комплетна
документација.
За работниците ангажирани со
договори за отстапување на работник за
привремени вработ увања, средствата за
исплата на солидарна помош на
вработените ги обезбедува работодавачот, а
исплатата ја врши Агенцијата за привремени
вработувања.
Член 17
Надоместокот за отпремнина за
пензионирање на вработениот во Општината и
локалната јавна установа се исплаќа врз основа
на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за
исплата на платите и изнесува двократен износ
од просечната исплатена месечна плата во
Ре п у бл и к ата з а с о од вет н и от м е с е ц во к о ј
работникот заминува во пензија и се планира во
Буџетот на општината.
Средствата за вработениот во општината
се планираат во програмата Е0 – Општинска
администрација, односно за вработениот во
локалната јавна установа во Програма Д0 –
Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери –
464940 – Трансфери при пензионирање.
Член 18
Исплата на име Јубилејни награди се
врши од Програма – Општинска администрација
– Е0 расходно конто 464990 – Други трансфери
на основа донесено Решение од
Градоначалникот согласно Правилникот за
доделување на Јубилејни награди.
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Член 19
Користењето на средствата од буџетот на
општината за вршење на функциите се извршува
с о ф а к т ур и во к о и п о с еб н о с е и с к а ж у ва ат
расходите по поодделни ставки, со ситуација и
други документи почитувајќи ги одредбите од
Законот за јавните набавки.
С р ед с т в ат а у т в рд е н и в о бу џ ет от и
распоредени во одделни програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот.
Член 20
За средствата утврдени во Буџетот на
Општината во рамките на резервите (постојана и
тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет
на општина), одлучува Советот на општината, а
ги извршува Градоначалникот.
За средствата утврдени во Буџетот на на
општината во рамките на резервите (тековна
буџетска резерва) во програма Д0Градоначалник, одлучува Градоначалникот на
општината до износ од 50.000 денари.
За искористените средства
Градоначалникот е должен да поднесе годишен
извештај за користењето на средствата од
резервите.
Член 21

З а с р ед с т вата р а с п о р ед е н и во с и те
програми и потпрограми во Буџетот за 2021
година одлучува Градоначалникот во рамки на
утврдени износи во Буџетот, освен за трошење на
средствата од подставките во програма Совет на
општина А0 и тоа:
- тековна резерва, трансфери до
здруженија на граѓани и фондации и
трансфери до невладини организации,
- трансфери до спортски клубови и
- други трансфери за кои одлучува
Советот.
Член 22
Општината може да вработува нови
работници и да пополнува испразнети работни
места, ако за тоа се обезбедени средства во
буџетот на општината. За обезбедените средства
Градоначалникот на општината дава писмено
известување за обезбедените средства, по
п р ет ход н о д а д е н о п оз и т и в н о м и с л е њ е од
Министерство за информатичко општество и
администрација на актите за систематизација.
Бу џ етс к и те к о р и с н и ц и – л о к а л н и те
јавните установи можат да вработуваат нови
работници и да пополнуваат испразнети работни
места согласно со актите за организација и
систематизација, само под услов, ако за тоа се
обезбедени средства во Буџетот на Република
Македонија, за што писмено известување дава
Министерството за финансии, а врз основа на
барање од Градоначалникот до надлежното
министерство за потребата од вработување во
локалната јавна установа.
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Член 23
Поврат и пренасочување на приходи кои
му припаѓаат на буџетот, се врши во случај кога се
работи за погрешно, повеќе уплатени, односно
наплатени приходи, како и за уплатени приходи
по кои не е настанато правно дејство.
Повратот, односно пренасочувањето на
приходите од став 1, се врши со решение на
градоначалник от, освен во случаите к аде
надлежноста им припаѓа на други органи.
Член 24
Буџетот на Општина Велес се извршува
од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
Член 25
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во “Службен гласник на Општина
Велес“, а ќе се применува од 01 Јануари 2021
година.
Број 25-5003/4
30.12.2020год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 395

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување на
вредност на бодот за платите на
административните службеници за 2021
година
Се објавува Одлуката за утврдување на
вредност на бодот за платите на административните службеници за 2021 година, што Советот
на Општина Велес ја донесе на седницата
одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/4
31.12.2020 година
Велес 



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 88 став 1 од Законот
за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14,
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 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.275/19 и 14/20) и член 45 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес” бр. 12/06, 3/09,18/10, 15/14,
15/18 и 06/19), по предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на
седницата, одржана на 29.12. 2020 година,
донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за
пресметување на платите на
административните службеници на Општина
Велес за 2021 година

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на
платите на административните службеници за
2021 година изнесува 81,60 денари.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на општина
Велес“, а ќе се применува со исплата на платата
за јануари 2021 година.
Број 25-5003/5
30.12.2020год.
Велес



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

Бр. 396
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува



ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување на
пазарната вредност
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Велес за 2021 година
Се објавува Одлуката за утврдување на
пазарната вредност на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Велес за 2021 година,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/5
31.12.2020 година
Велес 



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 05/02), член 5 точка 4 од Законот за
даноците на имот („Службен весник на Република
Македонија” бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11,
84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16) член 45,
став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.
гласник на Општина Велес“12/06, 03/09, 18/10,
15/14, 15/18 и 06/19), а согласно член 12 од
М етод ол о г и ј ата з а п р о це н а н а п аз а р н ата
вредност на недвижен имот на Министерството
за транспорт и врски на Република Македонија
(„Сл.весник на РМ“ бр.54/12,17/13, 21/13 и 142/14)
Советот на Општина Велес Н а седница
одржана на ден 29.12. 2020 година донесе:
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Член 1

Пазарната вредност на градежното
земјиште се утврдува според просечната цена на
извршените купопродажби на градежно земјиште
на подрачјето на Општина Велес во 2020 година.
Член 2
Подрачјето на Општина Велес е
поделено на осум зони во зависност во кој дел
на територијата на Општина Велес се извршени
купопродажби на градежно земјиште во 2020
година.
Член 3
Во првата зона се наоѓаат улиците :

ОДЛУКА
за утврдување на пазарната вредност на
градежното
земјиште на подрачјето на Општина Велес

Име на улица

Р.б

предходно

р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

„Алексо Демниевски

-

Бауман“

„Благој Ѓорев“
„Борис Трајковски“
„Гоце Делчев“
„Димитар Влахов“
„Илинденска“
„8-ми Септември“
„Наум Наумовски-Борче“
„Страшо Пинџур“

„Ленинова“

Забелешка
од почеток до спој со „АСНО М“ (претходно
ул.„Моша Пијаде“)
од почеток до пресек со ул.„Андон Шурков“
од почеток до пресек со ул.„Илинденска“

„Маршал
Тито“
од почеток до пресек со ул. „Гоце Делчев“

1

„Ангел Мишев“

„Нишка“

2

„Архиепископ Михаил“

3
4

„АСНОМ“
„Благој Ѓорев“,

„Владимир
Назор“
„Моша Пијаде“

5

„Васил Ѓоргов“,

6
7

„Георги Војтех“
„Димитар Влахов“,

8
9
10

„д-р Христо Татарчев“
„11-ти Октомври“
„Киро Рогужаров“,

„Марксова“

11

„Кресненско востание“

„Иво Лола
Рибар“

од почеток до пресек со ул.„Љубен Весов“
од почеток до спој со ул.„Андон Шурков“
од пресек со ул.„Андон Шурков“ до пресек
со ул.„Партение Зографски“ (претходно
ул.„Првомајска“)
од почеток до пресек со ул.„Орце
Мартинов“
од пресек со ул. „Илинденска“ до пресек со
ул.„Родна Ивева“
од почеток до пресек со ул.„Кресненско
востание“ (претходно ул. „Иво Лола
Рибар“)
од почеток до пресек со ул.„Димитар
Влахов“
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12
13
14
15
16
17
18

„Крсте Мисирков“
„Лазо Осмаков“
„Методија Андонов Ченто“
„Мирка Гинова“
„Нада Бутникошарева“
„Никола Карев“
„Никола Оровчанец“,

19
20
21
22
23
24
25

27
28

„Оливер Китановски“
„Орце Мартинов“,
„Пајак Планина“
„Панко Брашнар“
„Петре Прличко“
„Солунска“
„Тодор Христов Офицерчето“
„III Кумановска ударна
бригада“
„Христо Узунов“
„Цар Самоил“

1

„Андон Шурков“

2
3

„Алексо Демниевски Бауман“
„Архиепископ Михаил“

4
5
6

„Бане Андреев Ронката“
„Благој Абрашев“
„Благој Ѓорев“

7
8

„Браќа Капчеви“
„Васил Главинов“

9
10

„Гаврило Радомир“
„Димко Најдов“

11
12
13
14

„Димче Мирчев“
„Ѓоре Органџиев“
„Ѓошо Органџиев“
„Јане Сандански“

15
16
17
18
19

„Киро Ќучук“
„Коле Дрнков“
„Коле Неделковски“
„Коле Цветков“
„Костурска“

20

„Кресненско востание“

21
22

„Кукушка“
„Љубљанска“

26
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„Енгелсова“

„Прва Комуна“

од почеток до пресек со ул. „Ѓоре
Органџиев“
од почеток до пресек со ул. „Самоборска“

„Народен
фронт“
„Сутјеска“

„Владимир
Назор“

без кракот од ССОУ „Коле Неделковски“ до
пругата Битола -Велес
од пресек со ул „АСНОМ“ (претходно
ул.„Моша Пијаде“) до Железничка станица
од пресек со ул.„Љубен Весов“ до пресек со
ул. „Коле Неделковски“
од пресек со ул.„Партение Зографски“
(претходно ул.„Првомајска“) до ул.„Невена
Георгиева -Дуња“
од почеток до пресек со ул.„Партение
Зографски“ (претходно ул. „Првомајска“)
од почеток до спој со ул.„Архиепископ
Михаил“ (претходно ул.„Владимир Назор“)

од почеток до пресек со ул.„Нада
Бутникошарева“
од почеток до пресек со ул.„Белградска“

„Иво Лола
Рибар“

од почеток до спој со ул. „Браќа Капчеви“
од почеток до пресек со ул. „8 -ма Велешка
бригада“
од спој со ул.„Димитар Влахов“ до спој со
ул.„Киро Рогужаров“
од почеток до спој со ул.„Рилски Конгрес“
(претходно ул. „Игманска“)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Никола Оровчанец“
„8-ма Велешка бригада“
„8-ми Март“
„Петар Поп Арсов“
„Страшо Пинџур“
„Тодор Јанев“
„Трајко Панов“
„Филип II“
„Шефки Сали“

1

„Ангелко Палашев“

2

„Архиепископ Михаил“

3

„Благој Ѓорев“

4
5
6
7

9

„Благој Нечев“
„Боге Николов“
„Димо Хаџи- Димов“
„Димче Димовски Кокошарчето“
„Јордан Хаџи Константинов Џинот“
„Киро Рогужаров“,

10

„Костурска“,

11

„Кочо Рацин“,

12

„Мирче Ацев“,

13
14
15
16

„Луј Пастер“
„Партение Зографски“
„Партизанска“
„Самоборска“

8
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од пресек со ул.„Ѓоре Органџиев“ до крај

од спој со ул. „Гоце Делчев“ до крај
од почеток до спој со ул. „Костурска“

„Стојан
Јанаќиевиќ“
„Владимир
Назор“

од пресек со „Коле Неделковски“ до пресек
со ул.„Кирил и Методиј“)
од пресек со ул.„Невена Георгиева - Дуња“
до крај

од почеток до спојот со ул.„Прохор Пчински“
од пресек со ул. „Кресненско востание“
(претходно ул. „Иво Лола Рибар“) до крај
од пресек со ул. „8-ма Велешка бригада“ до
крај
од почеток до ул. „Архиепископ Михаил“
(претходно ул.„Владимир Назор“)
од почеток до пресек со ул. „Архиепископ
Михаил“ (претходно ул.„Владимир Назор“)
„Првомајска“

Во првата зона пазарната вредност на градежното земјиште изнесува 2.000,00 денари за
метар квадратен.
Член 4
Во втората зона се наоѓаат улиците :
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Р.б

2020

Име на улица

1
2

„Академик Пенчо Давчев“
„Андон Шурков“

3

„Архиепископ Михаил“

5

„АСНОМ“

6

„Белградска“

7
8
9
10
11
12
13

„Борис Карпузов“
„Браќа Поп Јорданови“
„Вардарска“
„Васа Кошулчева“
„Васил Ѓоргов“
„Васил Иљоски“
„Вера Циривири-Трена“

14
15
16
17

„Гемиџиска“
„Димитрија Чуповски“
„Живко Фирфов“
„Југотутун“

18
19
20
21

„Киро Зафиров“
„Којник“
„Коле Димов -Витамин“
„Коле Цветков“

22
23
24

„Кузман Јосифовски –
Питу“
„Петре Алчев“
„Раштански Пат“

Р.бр.
1
2
3
4

Име на улица
„Академик Пенчо Давчев“,
„Андреја Дамјанов“
„АСНОМ“
„Белградска“,

5
6

„Бошко Златанов“
„Васил Главинов“,

7
8
9
10

„Грозда Кочова“
„Димитар Андонов
Папрадишки“
„Д-р Панче Васков“
„Јане Сандански“,

11
12

„Камка Тоцинова“
„Климент Охридски“,

13

„Кочо Рацин“,

14
15

„Љубен Весов“, “
„Максим Горки“,

Службен гласник на Општина Велес_

предходно

„Владимир
Назор“
„Моша Пијаде“
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Забелешка
без краците од лева страна (Речани)
од ССОУ „Коле Неделковски“ до пругата
Битола-Велес
од пресек со ул.„Кирил и Методиј“ до крај
од спојот со ул.„Андон Шурков“ до
ул.„Васа Кошулчева“
од спојот со ул.„Димитрија Чуповски“ до
крај
од почеток до спој со ул.„Љубен Весов“

Речани

од пресек со ул. „Орце Мартинов“ до крај
од почеток до пресек со ул.„Бошко
Златанов“
од почеток до пресек со ул.„Белградска“

М.в. Индустриска
Зона

од спојот со ул.„Браќа Капчеви“ до спојот
со ул.„Загребска“

предходно
„Моша Пијаде“

Забелешка
само краците од лева страна (Речани)
од пресек со ул.„Васа Кошулчева“ до крај
од почеток до пресек со ул.„Димитрија
Чуповски“
од спојот со ул.„Партение Зографски“
(претходно ул. „Првомајска“) до крај

Речани
Речани

од спојот со ул.„Нада Бутникошарева“ до
крај
од почеток до пресек со ул.„Кирил и
Методиј“
од спојот со ул.„Архиепископ
Михаил“(претходно ул. „Владимир Назор“)
до спојот со ул.„Љубен Весов“
од почеток до спојот со ул.„Мирче Ацев
од почеток до пресек со ул.„Миле
Милевски“
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16

„Мирче Ацев“,

17
18
19
20

„Михајло Апостолски“
„Мицко Козар“
„Невена ЃеорѓиеваДуња“,
„Орце Мартинов“,

21
22
23
24

„Орце Шутев“
„Павел Шатев“
„Роса Плавева“
„Сараевска“,

25
26

„Славко Ѓоргиев-Сватот“
„Стефан Димитров

1
2
3
4
5

„Алексо ДемниевскиБауман“,
Андон Ќосето
„Андреја Димков“
„Благој Јосмов“, “
„Благој Кирков“,

6
7

„Браќа Миладиновци“
„Браќа Поп Јорданови“,

8

„Вера Циривири-Трена“,

9

„Димитрија Чуповски“ “

10
11
12
13
14

„Ѓорѓи Шоптрајанов“
„Загребска“
„Илија Климкаров“
„Јордан Хаџи
Константинов-Џинот“,
„Кирил и Методиј“,

15
16
17
18
19

„Кирил Пејчиновиќ“
„Киро Чауле“
„Кочо Рацин“,
„Крали Марко“
„Кресненско востание“

20
21
22
23

„Крушевска“
„Лазо Трпковски“
„Љубен Весов“,
„Максим Горки“,

24
25
26
27
28
29

„Милан Страчковски“
„Мите Богоевски“
„Наце Димов“
„Петар Делјан“
„Петар Михов“
„Пирин Планина“

Службен гласник на Општина Велес_
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од спојот со „Архиепископ Михаил“
(претходно ул.„Вл адимир Назор“) до спојот
со ул.„Љубен Весов“
од почеток до пресек со ул.„Киро
Пракицов“
од пресек со ул.„Самоборска“ до пресек со
ул„Рилски Конгрес“ (претходно
ул.„Игманска“)

од почеток до пресек со ул.„Рилски
Конгрес“ (претходно ул.„Игманска“)
„Неретва“

од Железничка станица до крај

од почеток до пресек со ул.„Славјанска
од почеток до пресек со ул.„Прохор
Пчински“

Речани

од пресек со ул.„Љубен Весов“ до
пресек со ул. „Крали Марко“
од спој со ул.„Бошко Златанов“ до
пресек со ул.„Јане Сандански“
од пресек со ул.„Белградска“ до пресек
со ул.„Киро Пракицов

од пресек со ул.„Прохор Пчински“ до
пресек со ул.„Вера Циривири-Трена“
од почеток до пресек со ул.„Ма ксим
Горки“
од пресек со ул.„Љубен Весов“ до крај
„Иво Лола
Рибар“

од спојот со ул. „Киро Рогужаров“ до
крај
од пресек со ул.„Мирче Ацев“ до крај
од пресек со ул.„Миле Милевски“ до
пресек со ул.„Кирил и Методиј“
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30

„Прохор Пчински“,

31

„Рилски Конгрес“

32

„Родна Ивева“,

33
34
35
36
37

„Роса Плавева“
„Славе Петков“, “
„Стефан Гајдов“ (Речани)
„Стојан Бурчевски Буридан“,
„Тодор Јанев“,

38

„Тодорче Николовски“

39

„Тоше Саздов“,

40
41
42
43
44

„Трајко Митев“
„Цветан Арсов“,

„Игманска“

Б
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од почеток до пресек со ул.„Благој
Кирков“
од почеток до пресек со
ул.„Љубљанска“
од почеток до пресек со ул.„Ганчо
Хаџи Панзов“
од почеток до пресек со ул.„Питу Гули“

„Вељко
Влаховиќ“

од почеток до пресек со ул.„Ганчо
Хаџи Панзов“
од пресек со ул.„Костурска“ до пресек
со ул.„Рилски Конгрес“ (претходно
ул.„Игманска“)
од почеток до пресек со ул.„Максим
Горки“
од пресек со ул.„Коле Цветков“ до крај

„Скопска“

„Цветан Арсов“,
Место викано БАБУНА

од почеток до пресек со ул.„Коле Цветков“

Во втората зона пазарната вредност на градежното земјиште изнесува 1.500,00 денари за
метар квадратен,
Член 5
третата
зона се наоѓаат улиците
:
Р.бр. Во
Име
на улица
предходно
1
„Богдан Каракостев“

2
3
4
5
6
7
8
9

„Ганчо Хаџи Панзов“
„Горна Џумаја“
„9-ти Ноември“
„Даме Груев“
„Ѓорги Димитров“
„Јован Наумов Алабакот“
„Јовче Чучук“
„Јовче Џипунов“

12
13
14

„Мирче Ацев“
„Никола Јонков
Вапцаров“
„Питу Гули“

15
16
17
18
19
20

„Рајко Жинзифов“
„Рилски Конгрес“
„Ристо Попов“
„Славјанска“
„Тодор Ацев“
„Хаџи Косте“

Забелешка
од почеток до пресек со
ул.„Славјанска“

од спојот со ул.„Љубен Весов“ до крај
од почеток до пресек со ул.„Славе
Петков“
„Игманска“
Превалец
Речани

од пресек со ул.„Љубљанска“ до крај
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14

„Мирче Ацев“
„Никола Јонков
Вапцаров“
„Питу Гули“

15
16
17
18
19
20

„Рајко Жинзифов“
„Рилски Конгрес“
„Ристо Попов“
„Славјанска“
„Тодор Ацев“
„Хаџи Косте“

1
2
3
4
5

„Благој Јосмов“,
„Благој Леов“
„Браќа Поп Јорданови“,
„Велјан Шојлев“
„Вера Циривири-Трена“,

6
7
8

„Григор Прличев“
Ѓорги Гајдов
„Димко Најдов“,

9
10
11
12

„Караорман“
„Ката Капчева“
„Кирил и Методиј“,
„Киро Пракицов“,

14

„Љубљанска“,

15

„Максим Горки“,

16
17
18

„Милан Војницалија“
(Речани)
„Миле Милевски“
„Мустафа Кемал Ататурк“

20
21

„Петре Милевски“
„Питу Гули“,

22
23

„Ристо Најдов-Шајката“
„Родна Ивева“,

24

Славе Петков

25

„Стојан Бурчевски Буридан“,

Б
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од спојот со ул.„Љубен Весов“ до крај
од почеток до пресек со ул.„Славе
Петков“
„Игманска“
Превалец

од пресек со ул.„Љубљанска“ до крај

Речани
од пресек со ул.„Славјанска“ до крај
од пресек со ул. „Крали Марко“ до крај
од пресек со ул „Јане Сандански“ до
пресек со ул.„Маца Овчарова“
од пресек со ул.„Архиепископ Михаил“
(претходно ул.„Вл адимир Назор“) до
крај
од пресек со ул.„Максим Горки“ до крај
од почеток до пресек со ул.„Ката
Капчева“
од спојот со ул. „Рилски Конгрес“
(претходно ул.„Игманска“) до спојот со
ул.„Ризо Ризов“
од пресек со ул. „Кирил и Методиј“ до
крај

„Козара“
од пресек со ул.„Славе Петков“ до
пресек со ул.„Богдан Прличков“
од пресек со ул.„Ганчо Хаџи Панзов до
пресек со ул.„Стојан Бурчевски Буридан“
Од пресек со ул.Питу Гули до пресек
со улица Миле Милевски
од пресек со ул.„Ганчо Хаџи Панзов“ до
пресек со ул.„Ристо Најдов-Шајката“

Во третата зона пазарната вредност на градежното земјиште изнесува 1.000,00 денари за
метар квадратен,
Член 6
Во Четвртта зона се наоѓаат улиците :
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Име на улица

1
2
3

„Александар Несторов“
„Андон Шулев“
„Благој Кирков“,

4
5
6
7
8
9
10

„Благој Страчковски“
„Богдан Каракостев“,
„Богдан Прличков“
„Браќа Кошулчеви“
„Ванчо Атанасов - Ѓакот“
„Васил Антевски - Дрен“
„Вера Циривири-Трена“,

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

„Даре Џамбаз“
„Димитрија Чуповски“,
„Дурутовец“
„Ѓорче Петров“
„Јован Басаров“)
„Јовче Тикваровски“
„Јордан Поп Јорданов“
„Јордан Џурнов“
„Киро Пракицов“,
„Климент Охридски“,

21
22
23
24
25
26

„Костадин Бодин“
„Лисец“
„Љубљанска“,
„Маца Овчарова“
„Мирко Грков“
„Орце Мартинов“,

27
28

„Пеце Трајков Ракчето“
„Питу Гули“,

29
30
31

„Прохор Пчински“,
„Ризо Ризов“
„Родна Ивева“,

32
33
34
35

„Румена Хаџи Панзова“
Сараевска
„Славе Ефтовски“
„Славе Петков“,

36
37
38
39

„Славко Давчев“
„Стеван Бобевски“
„Стеван Богоев“
„Стојан Бурчевски Буридан“
„Тодор Јанев“

40

предходно

Б
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Забелешка

од пресек со ул.„Прохор Пчински“ до
крај
од пресек со ул.„Славјанска“ до крај
Превалец
Превалец

Населба

од пресек со ул.„Маца Овчарова“ до
крај
од спој со ул.„Киро Пракицов“ до крај

Превалец
Превалец
од пресек со ул.„Ката Капчева“ до крај
од пресек со ул.„Кирил и Методиј“, до
крај
од пресек со ул.„Ризо Ризов“ до крај
Превалец

од пресек со ул.„Рилски Конгрес“
(претходно ул.„Игманска“) до крај
од пресек со ул.„Богдан Прличков“ до
крај
од пресек со ул.„Благој Кирков“ до крај
од пресек со ул. „Стојан Бурчевски Буридан“ до крај
Од пресек со ул.Рилски конгрес до крај
од пресек со ул.„Миле Милевски“ до
крај

од пресек со ул.„Ристо Најдов-Шајката“
до крај
од спојот со ул.„Рилски Конгрес“
(претходно ул.„Игманск а“) до крај
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41
42
43
10
11
19
13
24
26
27
28

2020

„Тоше Саздов“
м.в. „Каменот“
„Шефки Муратов“
„Јордан Хаџи
Константинов- Џинот“
„Киро Ќучук“,
„Невена Ѓеоргиева -Дуња“,
„Коле Цветков“,
„Славе Петков“,
„Тоше Саздов“,
„Трајко Бошкоски -Тарцан“
„Трајче Андреевски Петкановски“
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Б

р.21 стр. 1525

од пресек со ул.„Максим Горки“ до крај
Превалец

Превалец
Превалец

Во четвртата зона пазарната вредност
на градежното земјиште изнесува 800,00
денари за метар квадратен
Член 7
Петата зона го опфаќа градежното
земјиште во катастарските општини на селaтa :
· Отовица и
· Реонот околу Езеро младост
Во Петата зона пазарната вредност
на градежното земјиште изнесува 1.300,00
денари за метар квадратен.
Член 8
 Шестата зона го опфаќа градежното
земјиште во
· КО Башино Село
· Горно Оризари
· Долно Оризари
Во шестата зона пазарната вредност
на градежното земјиште изнесува 800,00
денари за метар квадратен.

од пресек со ул.„Вера Циривири-Трена“ до
крај
од спој со ул.„Белградска“ до крај
од пресек со ул.„Киро Пракицов“ до крај
од пресек со ул.„Загребска“ до крај
од пресек со ул.„Питу Гули“ до крај
од пресек со ул.„Максим Горки “ до крај


Во Седмата зона пазарната вредност
на градежното земјиште изнесува 500,00
денари за метар квадратен.
Член 10
Осмата зона го опфаќа градежното
земјиште во катастарските општини на сите
други села к ои влегуваат во подрачјето на
Општина, освен селата од член 6,член 7 и член 8
од оваа Одлука.
Во осмата зона пазарната вредност на
градежното земјиште изнесува 300,00 денари
за метар квадратен.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.01.2021 година
Број 25-500/6
30.12.2020год.
Велес


Член 9
Седмата зона го опфаќа градежното
земјиште во катастарските општини на селaтa:
· Чалошево ,
· Раштани
· Ораовец,
· Иванковци,
· Долно Караслари,
· Горно Караслари,
· Кумарино,
· Мамутчево ,
· Црквино ,
· Сујаклари,
· Бузалково
· Клуковец и
· Новачани.

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Бр. 397
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 Одлуказа
определување на критериумите за
утврдување на пазарната вредност на
земјоделско земјиште,шуми,
пасишта, ливадина територијата на Општина
Велес за 2021 година

Се објавува Одлуката за определување
на критериумите за утврдување на пазарната
вредност на земјоделск о земјиште, шуми,
пасишта, ливади, на територијата на Општина
Велес за 2021 година,што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
29.12.2020 година.
Број 08-5033/6
31.12.2020 година
Велес

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 05/02), член 5 став 1 точка точка 4 од
Законот за даноците на имот („Службен весник на
РМ“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12,
188/13,154/15, 192/15 и 23/16), член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“12/06, 03/09, 18/10, 15/14,
15/18 и 06/19), а согласно член 13 од
М етод ол о г и ј ата з а п р о це н а н а п аз а р н ата
вредност на недвижен имот на Министерството
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за транспорт и врски на Република Македонија
(„Сл.весник на РМ“ бр.54/12,17/13, 21/13 и
142/14)

Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за определување на критериумите за
утврдување на пазарната вредност на
земјоделско земјиште,шуми,пасишта, ливади
на територијата на Општина Велес
Член 1
Пазарната вредност на земјоделското
земјиште, шумите, пасиштата и ливадите се
утврдува според просечната цена на
извршените купопродажби во 2020 година, на
подрачјето на општината с огласно на
М етод ол о г и ј ата з а п р о це н а н а п аз а р н ата
вредност на недвижен имот на Министерството
за транспорт и врски на Република Македонија.
Член 2

При утврдувањето на пазарната
вредност на земјоделското земјиште, шумите,
ливадите и пасиштата се зема во предвид
култура и класа, стрмнина, длабочина, ерозија,
можности за иригација и користење на
машинерија, апсорпција на вода и сл.
·



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Б
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Катастарска Општина

1.
2.
3.
4.

Башино село,
Велес,
Горно Оризари,
Долно Оризари

Класа

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Пазарна вредност
ниви
лозја
ливади
овош.
шуми
пасишта

70
65
60
55
50
40
35
30

120
115
110
105
100
95
90
85

Б

р.21 стр. 1527

2

по м (во денари)
во систем со вода, покрај
вода
ниви

130
125
120
115
110
105
100
95

Лозја,овоштарници

140
135
130
125
120
115
110
105

·I -A група

Катастарска Општина

1. Велес
2. Башино село
Во делот кој го опфаќа Речниот
реката Вардар со места викани:
1. Среден пат
2. Лака
3. Дрењевица
4. Бавчи
5. Шорка
6. Јолџик
7. Умин дол

Класа

ниви
ливади
шуми
пасишта

појас на

и други места во овиe локалитети за
земјиште кое не е влезено во градежен
реон.

во систем со: вода, покрај вода

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

200
180
160
140
100
85
75
65

лозја ,
овоштарници

350
320
300
280
260
220
190
160
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Б

р.21 стр. 1528

·II ГРУПА

Катастарска Општина

1. Бузалково
2. Клуковец
3. Горно Караслари
4. Долно Караслари
5. Иванковци
6. Кумарино
7. Мамутчево
8. Новачани
9. Ораовец
10. Раштани
11. Црквино
12. Чолошево

Класа

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

2

Пазарна вредност по м
(во денари)
лозја во систем со вода
ниви
овош
ливади
Ниви
Лозја и
шуми
овоштарници
пасишта

60
58
56
54
52
50
45
30

75
70
65
60
58
55
50
40

80
75
70
65
60
58
55
45

100
90
80
70
60
50
40
30

·II-A ГРУПА

Катастарска Општина

1. Отовица,
2. Сојаклари

Класа

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Пазарна вредност
ниви
лозја
ливади
овош.
шуми
пасишта

100
95
90
85
80
70
65
60

150
145
140
135
130
125
120
115

2

по м (во денари)
во систем со вода, покрај
вода
ниви

160
155
150
145
140
135
130
125

Лозја,овоштарници

170
165
160
155
150
145
140
135
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·III ГРУПА
Катастарска Општина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Белештевица
Ветерско
Карабуњиште
Крушје
Лугунци
Ново село-Велес
Рлевци
Рудник
Сливник
Слп
Сопот
Џидимирци

Класа

Б

р.21 стр. 1529

2

Пазарна вредност по м ( во денари )
ниви
лозја
во систем со : вода,
ливади
овош
покрај вода
шуми
пасишта
ниви
лозја ,
овоштарници

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

15
14
12
8
6
5
4
3

24
20
18
15
13
10
8
5

22
20
18
14
10
8
6
4

30
28
24
18
15
10
8
6

Член 4

Во Катастарските општини: Караслари, Оризари, Башино Село, Отовица и во населбите
Превалец и Речани кои се наоѓаат на територијата на Општина Велес, земјоделското земјиште
,шумите, ливади и пасиштата во овие места кое се наоѓаат на 100 метри од левата и десната страна
на (локалниот, регионалниот односно на автопатот кој поминува кај некое од тие места) пазарната
вредност на земјоделското земјиште изнесува:

350,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

I бонитетна класа

320,00 ден.
за м2
280,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

II бонитетна класа

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

III бонитетна класа

250,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

IV бонитетна класа

200,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

V бонитетна класа

180,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

VI бонитетна класа

150,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

VII бонитетна класа

100,00 ден. за м2

за земјоделско земјиште,шума, ливада ,пасиште

VIII бонитетна класа

П аз а р н ата в р ед н о с т з а н е п л од н о
земјиште се утврдува по вредноста утврдена
з а зе м ј од ел с к о зе м ј и ш те , ш ум а , л и ва д и ,
пасиште од VIII класа.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“,а ќе се применува

од 01.01.2021 година
Број 25-5003/7
30.12.2020год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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р.21 стр. 1530

запишано лицето Роза Алексовска од Велес.

Бр. 398

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 продажба на
сосопственички дел
од недвижен имот по пат на непосредна
спогодба
Се објавува Одлуката за продажба на
сосопственички дел од недвижен имот по пат на
непосредна спогодба, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
29.12.2020 година.
Број 08-5033/7
31.12.2020 година
Велес  

Б



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36 став 10 од Законот
за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ
бр.5/02), а согласно член 32 и член 33 од Законот
за сопственост и други стварни права(„Сл.весник
на РМ бр. бр. 18/01, 92/08, 139/09 и 35/10) и член
45 од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес” бр.12/06, 3/09, 18/10,
15/14, 15/18 и 06/19), по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.12.2020 година донесе
ОДЛУКА
за продажба на сосопственички дел од
недвижен имот
по пат на непосредна спогодба
Член 1
Со оваа Одлука се врши продажба на
дел од недвижен имот со непосредна спогодба
помеѓу сосопствениците Општина Велес и Роза
Алексовска од Велес, со право на првенствено
купување на сосопственикот.
Сосопственичкиот дел на Општина Велес
се состои во ½ идеален дел од недвижен имот
(станбена куќа и двор), кој се наоѓа на КП 7923 за
КО Велес на ул.„Трајко Митев“ бр.8 во Велес,
запишан во Имотен лист број 29164 за КО Велес,
во кој како сосопственик во ½ идеален дел е

Член 2
Недвижниот имот, станбена куќа кој е
предмет на продажба со непосредна спогодба се
состои од :
КП 7923, м.в. „Трајко Митев“, број на
зграда 1, намена - Стан во семејна зграда, влез 1,
кат 1, број 2, внатрешна површина 58м2,
КП 7923, м.в. „Трајко Митев“, број на
зграда 1, намена – лоѓии, балкони и тераси, влез
1, кат 1, број 2, внатрешна површина 13м2,
КП 7923, м.в. „Трајко Митев“, број на
зграда 1, намена - Стан во семејна зграда, влез 1,
кат ПР, број 1, внатрешна површина 58м2,
од к о и ½ иде а ле н дел е пр едмет н а
продажба по пат на непосредна спогодба помеѓу
с о с о п с т в е н и ц и т е О п ш т и н а В ел е с и Ро з а
Алексовска од Велес
Член 3
Вредноста на сосопственичкиот дел од
недвижниот имот кој е предмет на продажба од ½
идеален дел е проценет во висина од 456.495,00
денари односно 7.442,68 евра, врз основа на
проценка од овластен проценител Извештај со
бр.10-2563/1 од 16.07.2020 година, утврдена врз

 Методологијата за утврдување на
основа
на
п а з а р н ат а в р ед н о с т н а н ед в и ж н и от и м от
донесена од Влада на РСМ.
Член 4
С о с о п с т ве н и к от О п ш т и н а В ел е с с во ј от
сосопственички дел ќе го понуди за продажба на
другиот сосопственик Роза Алексовска од Велес
со подавка преку нотар преку која ќе и ги соопшти
цената и условите за продажба, која е должна во
рок од 30 дена од соопштението од подавката, со
изјава за прифаќање да се изјасни дек а ја
прифаќа понудата, во спротивно сосопственикот
Општина Велес може сосопственичкиот дел да го
продаде на друго лице во постапк а со
електронско јавно наддавање.
Член 5
С е з а д ол ж у ва Гр а д о н ач а л н и к от н а
Општина Велес да ја спроведе оваа одлука и со
сосопственикот да склучи Договор за продажба
со непосредна спогодба, во кој ќе бидат утврдени
условите, начинот и роковите за плаќање на
утврдената цената.
Договорот за продажба со непосредна
спогодба ќе се солемнизира на нотар врз основа
на кој ќе се запише правото на сопственост на ½
идеален дел од недвижниот имот кој е предмет на
продажба во Јавната книга за запишување на
правата на недвижностите.
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Член 6
Со оваа Одлук а се дава с огласност
стекнувачот на сопственоста на идеалниот дела
од недвижниот имот кој е предмет на продажба,
да ја продолжи започнатата постапк а за
приватизација на градежното земјиште пред
органот надлежен за водење на оваа постапка.
Член 7
Тр о ш о ц и т е з а с о л е м н и з а ц и ј а н а
договорот кај нотар за пренос на правото на
сопственост, данокот на промет и запишување во
јавните книги за запишување на правото на
недвижностите, ќе паднат на товар на купувачот.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Велес“.
Број 25-5003/8
30.12.2020год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
Бр. 399
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 заедничко
организирање на јавен
линиски превоз на патници на територијата
на Општина Велес и Општина Градско
Се објавува Одлук ата за заедничко
организирање на јавен линиски превоз на
патници на територијата на Општина Велес и
Општина Градско, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
29.12.2020 година.
Број 08-5033/8
31.12.2020 година
Велес


Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Б

р.21 стр. 1531

Врз основа на член 23 од Законот за
превоз во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“
бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11,
53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14,
112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15,
193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и
„Службен весник на Републик а Северна
Македонија“ бр. 275/19), член 36 став 1, точка 15
од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 45 став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06....06/19), а по предлог на
Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седница
одржана на 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за заедничко организирање на јавен линиски
превоз на патници на територијата на
Општина Велес и Општина Градско
Член 1
Со оваа Одлука се уредува заедничкото
организирање на линискиот превоз на патници


 Велес и Општина Градско (во
помеѓу
Општина
натамошниот текст: општините).
Член 2
Заедничкото организирање на овој вид
превоз, Општините ќе го регулираат со
скпучување на спогодба.
Со спогодбата ќе се уреди заедничкиот
превоз на патниците, мрежата на линии, заверка
на дозволата и единствениот возен ред, начин и
постапка на нивно издавање и одземање, начин
на истакнување, одржување и менување на
возниот ред, лок ација на автобуските
стојалишта, нивно обележување, опремување,
одржување и користење, тарифен систем и
систем на наплата, критериуми за издавање и
одземање на дозволата за вршење на превозот,
критериуми за доделување на линиите на
превозниците и распоредување на возните
редови на превозниците од општините.
Член 3
Превозот на патниците на територијата
на овие општини ќе го врши физичко или правно
лице кои ги исполнува пропишаните законски
услови за овој вид на превоз, за што ќе добие
л и це н ц а , з а ве р е н возе н р ед и д оз вол а з а
линијата.
Член 4
Постапката за доделување на линиите на
превозниците ќе ја спроведува 7 (седум) члена
комисија формирана од градоначалниците на
општините Велес и Градско.
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Член 5
Лиценцата за вршење на заеднички
линиски превоз на патници, ја издава општината
во која превозникот има регистрирано седиште
на деловниот субјект, согласно Законот за превоз
во патниот сообраќај и донесените Одлуки за
о п ш т и н с к и л и н и с к и п р е воз н а п ат н и ц и во
општината.
Член 6
С е о вл а с т у в а Гр а д о н ач а л н и к от н а
Општина Велес да ја потпише спогодбата за
заедничко организирање на линискиот превоз на
патици со Општина Градско, согласно оваа
одлука.
Член 7
Оваа Одлук а ќе се применува по
д о н е с у в а њ ет о н а Од л у к ат а з а з а ед н и ч к о
организирање на линискиот превоз на патници на
те р и то р и ј а н а О п ш т и н а В ел е с и О п ш т и н а
Градско, од страна на Советот на Општина
Градско, односно по добивањето на согласност
на потпишаната спогодба од член 2 на оваа
одлука, од Министерството за транспорт и врски.
Член 8
С о д о н е с у в а њ ет о н а о в а а од л у к а ,
престанува да важи Одлуката за заедничкото
организирање на линискиот превоз на патници
помеѓу Општина Велес и Општина Градско
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 05/2008).
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес“.



Број 25-5003/9
30.12.2020год.
Велес








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

Б

р.21 стр. 1532

Бр. 400
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 давање на
управување на водоснабдителен систем во
населено место Отовица од градската
водоводна мрежа на ЈКП Дервен
С е о б ј а ву ва Од л у к ата з а д а ва њ е н а
управување на водоснабдителен систем во
населено место Отовица од градската водоводна
мрежа на ЈКП Дервен, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
29.12.2020 година.
Број 08-5033/9
31.12.2020 година
Велес 
Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 32 од Законот за
снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води ("Службен весник на РМ"
бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13,
10/15 и 147/15), член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 05/02), член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес (“Службен гласник
на Општина Велес” бр 12/06, 03/09, 18/10 и
член 25 од Одлук ата за
 15/14),

а с огласно

комунален ред и мерки за нејзино спроведување
в о О п ш т и н а В ел е с ( “ С л у ж б е н гл а с н и к н а
Општина Велес” бр. 02/13),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на управување на систем за
водоснабдување
во населено место Отовица на ЈКП Дервен
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Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес на ЈКП Дервен Велес врши давање на
управување (преотстапување) на систем за
водоснабдување во населено место Отовица, кој
не е дел од јавниот водоснабдителен систем.
Член 2
Системот за водоснабдување од член 1
на оваа Одлука ги вклучува новоизградените
водоводни објекти и инсталации утврдени во
проектната документација, како и резервоарот и
разводната мрежа до корисниците од постојниот
водоснабдителен систем во населеното место.
Бу ш от и н ата с о п ум п н ата с та н и ц а и
потисниот цевковод од постојниот
водоснабдителен систем не се дел од системот
за водоснабдување и се ставаат вон функција.
Член 3
Од страна на Надзорен орган е составен
Извештај за извршен технички преглед на
системот за водоснабдување во кој се констатира
дек а работите се завршени во цел ост и се
потврдува дека објектот може да се пушти во
употреба.
Системот за водоснабдување (водоводни
објекти и инсталации) од член 1 на оваа Одлука и
нивната техничка исправност е утврдена од
страна на Комисија формирана од
Градоначалникот на Општина Велес и е составен
Записник за утврдување на техничк ата
исправност на системот, со исполнети услови за
преотстапување на ЈКП Дервен на управување.
Записникот и извештајот се составен
дел на оваа Одлука.
Член 4
Целокупната техничка документација
утврдена во записникот од член 3, став 2 на оваа
Одлука се предаваат на ЈКП Дервен.
Член 5
Општина Велес е должна во рок од еден
месец од денот на донесувањето на оваа Одлука
да склучи договор со ЈКП Дервен во кој ќе бидат
регулирани меѓусебните права и обврски за
понатамошно управување на системот согласно
зак он, а к ак о с оставен дел од јавниот
водоснабдителен систем.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина
Велес. 





 
Број 25-5003/10
30.12.2020год.
Велес


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

Б

р.21 стр. 1533

Бр. 401
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување
локации за поставување
на скулптури од меѓународна скулпторска
колонија Велес 2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување
л о к а ц и и з а п о с та ву ва њ е н а с к ул п т ур и од
меѓународна скулпторска колонија Велес 2020
година, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/10
31.12.2020 година
Велес 



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 18 од Законот на
меморијални споменици и спомен обележја („Сл.
Весник на РМ“ бр.66/04, 89/08 и 152/15) и член 45,
став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.
гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 3/09, 18/10,
15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на Одборот за
подигање на спомен обележја на општина Велес

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување локации за поставување на
скулптури од меѓународна скулпторска
колонија Велес 2020 година
Член 1
 
Со оваа Oдлука се утврдуваат локации
за поставување на скулптури изработени од
у ч е с н и ц и т е н а м е ѓ у н а р од н а с к ул п т о р с к а
 колонија Велес 2020 година.
Член 2
Согласно даденото мислење од
Oдделението за урбанизам со микролокации и
позитивно мислење од Одборот за подигање на
спомен обележја на територија на Општина
Велес (кои се составен дел на оваа одлука) се
утврдуваат следниве локации:
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Скулптурата „ХАМЛЕТ“ изработена од
отпадно железо од скулптор Никола
Пијанманов, да се постави пред
народниот театар Јордан Хаџи
Константинов Џинот;
Скулптурата „МАНДАНАТА“ изработена
од отпадно железо од скулпторот Горан
Стаменков од Скопје,да се постави во
кругот на општинската зграда.
С к у л п т у р а т а „ Н Е РА С К И Н Л И В О “
изработена од скулптурот Илко
Стојановски-да се постави на локација
„Мало мовче“.
Скулптурата „ЕМПАТИЈА“ изработена од
от п а д н о ж ел ез о од с к ул п т о р И в а н
Каовачалиев да се постави на локација
во паркот кај автобуската станица.
Скулптурата „СИЛНО СВЕТНАЛ ДЕН“
и з р а б оте н а од м е р м е р од с к ул п то р
Андреј Миневски од Скопје,да се постави
пред влезот на СОУ „Гимназија Кочо
Рацин“, Велес.
Скулптурата „ИЗОЛАЦИЈА“ изработена
од мермер од скулптор Ангел Коруновски
да се постави во паркот на ООУ„Васил
Главинов“ Велес.

Член 3
Чувањето, одржувањето и заштитата на
скулптурите, понатаму е во надлежност на
Општината.
Член 4

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

Б

р.21 стр. 1534

Бр. 402

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за отстапување на
основни средства – прочистувачи на ОЈУ за
деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес
Се објавува Одлуката за отстапување на
основни средства –прочистувачи на ОЈУ за деца
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с ј а д о н е с е н а
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/11
31.12.2020 година 
Велес  



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/02), и член 45, став 1 од Стат утот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе

Број 25-5003/11
30.12.2020год.
Велес

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

ОДЛУКА
за
отстапување
на основни средства



–прочистувачи на ОЈУ за деца Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес
Член 1
Со оваа Одлук а се отстапуваат и се
даваат на трајно користење на ОЈУ за деца
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес - Клон 3
„Детелинки“ во Велес основни средства - 4
( ч ет и р и ) п р оч и с т у вач и т и п M A X - с п о р ед
распределба и тоа:
П о 2 ( д в а ) п р о ч и с т у в а ч а в о д в ет е
занимални во Клон 3 „Детелинки“ со димензии:
должина 10м
ширина 6м
висина 6м
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Член 2

Основните средства – прочистувачи од
став 1 од оваа одлука се даваат без надомест на
трајно користење на ОЈУ за деца Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес.
Член 3

Градоначалникот на Општина Велес со
потврда ќе извеши предавање на основните
средства прочистувачи на директорот на ОЈУ за
деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес, со
која се утврдуваат обврските на установата:
· да изврши распределување на
прочистувачите соодветно на нивната
јачина според големината по
занималните;
· уредно да ги користи основните средства
според упатството на уредот;
· да се изврши финансиско задолжување
во книговодствената евиденција на
установата;
· да го почитува гарантниот период на
средството и секое понатамошно
оштетување на основното средство кое е
настанато по било кој основ, установата е
должна сама да да го доведе во
исправна состојба (по утврдена проценка
на штетата на основното средство).
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.





Број 25-5003/12
30.12.2020год.
Велес
Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.

Б

р.21 стр. 1535

Бр. 403

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

Се објавува Одлуката за отстапување на
основни средства –таблети на општинските
основни и средни училишта, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/12
31.12.2020 година
Велес



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/02), и член 45, став 1 од Стат утот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.12/06,13/09,18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по
предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за отстапување на основни средства
–таблети на општинските основни и средни
училишта
Член 1
Со оваа Одлук а се отстапуваат и се
даваат на трајно користење основни средства
таблети тип Prestigio Q Pro, вк упно 210 на
општинските основни и средни училита,според
распределба која е составен дел на оваа одлука.
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Б

Бр. 404

Член 2

Основните средства – таблетите од став
1 од оваа одлука се даваат без надомест на
трајно користење на општинското улилиште како
што следи на:
· ООУ „Блаже Конески“ - 30 таблети;
· ООУ „Васил Главинов“ -25 таблети;
· ООУ „Кирил и Методиј“-12 таблети;
· ООУ „Панко Брашнаров“ - 65 таблети;
· ОСУ „Јовче Тесличков“ – 10 таблети;
· ССОУ „Димитрија Чуповски“ – 35 таблети
и
· ССОУ „Коле Неделковски“ – 33 таблети.

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 на
Годишна програма за работа на Советот на
Општина Велес за 2021 година

Член 3

Градоначалникот на Општина Велес со
потврда ќе изврши предавање на основните
средства со директорот на училиштето, со
потврда со која се утврдуваат обврските на
установата при к ористењето на основното
средство:
Обврски на училиште е:
· да изврши распределување на таблетите
на ученици кои немаат основно средство
за да ја следат наставата од далечина;
· уредно да ги користи основните средства
според упатството на уредот;
· да се изврши финансиско задолжување
во книговодствената евиденција на
установата;
· да го почитува гарантниот период на
средството и секое понатамошно
оштетување на основното средство кое е
настанато по било кој основ, училиштето
е д ол ж н о с а м о д а д а го д о в ед е в о
исправна состојба (по утврдена проценка
на штетата на основното средство).
· Училиштето е должно да изработи реверс
со кој го задолжи родителот/старателот
со основното средство.
· По враќање на основното средство се
составува записник за состојбата на
истото.


Се објавува Заклучокот за донесување
на Годишна програма за работа на Советот на
Општина Велес за 2021 година, што Советот на
Општина Велес го донесе го седницата одржана
на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/13
31.12.2020 година
Велес



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.



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

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донес
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за работа на
Советот на Општина Велес во 2021 годинa

1. Советот на Општина Велес ја донесе
Програмата за работа на Советот на Општина
Велесво 2021 годинa.

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

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-5003/14
30.12.2020 година
Велес

Број 25-5003/13
30.12.2020год.
Велес

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

р.21 стр. 1536







Претседател
 на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02), член 45 од Статутот на
Општина Велес (“Службен гласник на Општина
Велес” бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14,15/18 и 06/19)
и член 134 од Деловникот на Советот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес“
бр.12/07,3/09 и 18/10)

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе
ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Велес
во 2021 годинa

Ред.бр.

1.

Квартален извештај на
Општина Велес за

IV

р.21 стр. 1537

I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за работа
на Советот на Општина Велес за 2021 година се:
-Програмирање на работата на Советот
за тековната година;
-Реализација на надлежностите, што со
закон се ставени во надлежност на Советот;
-Продлабочување на соработката со
јавните служби основани од општината;
-Јавност и транспарентност во
извршувањето на активностите за 2021 година.
II.АКТИВНОСТИ
I-во тромесечие

Рок на разгледување
на материјалот

Наслов

Б

Предлагач

Изготвувач

I-во трoмесечие февруари

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

квартал 2020 година

2.

Завршна сметка на
Општина Велес за 2020
година.

I-во трoмесечиенајкасно до 15-ти март

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

3.

Завршна сметка за 2020
година на општинските
основни училишта
Завршна сметка за 2020
година на општинските
средни училишта
Завршна сметка за 2020
година на општинските

I-во трoмесечие - март
Најкасно до 15 март

ООУ

Општинските основни
училишта

I-во трoмесечие - март
Најкасно до 15 март

ОСУ

Општинските средни
училишта

I-во трoмесечие - март
Најкасно до 15 март

Јавни установи

ЛУ Народен музеј и
Локална библиотека
„Гоце Делчев“

I-во трoмесечие - март
Најкасно до 15 март

Јавна установа

ОЈУДГ „Димче Мирчев“

I-во трoмесечие февруари
Најкасно до 15 март
I-во трoмесечие јануари

Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

I-во трoмесечие –
најкасно до 15-ти март

Јавно
претпријатие

ЈП „Парк спорт и
Паркинзи“ Велес

I-во трoмесечие –
најкасно до 15-ти март

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања
и одговорен
сметководител

4.
5.

културни установи

6.

7.

–

Библиотека и музеј

Завршна сметка за 2020
година на Општинската
јавна установа за деца
Детска градинка „Димче
Мирчев“Велес
Завршна сметка за 2020
година на ЈКП „Дервен“

8.

План за работа на ЈКП
„Дервен„ во 2021 година

9.

Завршна сметка за 2020
година на ЈП „Парк спорт и
Паркинзи“ Велес
Годишен извештај за 2020
година на Општина Велес

10.
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1.

Буџетски календар за 2022
година

I-во трoмесечие – до
31 март

2.

Годишен извештај за
спроведување на Законот
за слободен пристап до
информации од јавен
карактер во Општина
Велес за 2020 година
Годишен извештај за
јавната безбедност на
подрачјето на Општината
План за упис на учениците
од I година во средните
училишта во Општина
Велес во учебната
2021/2022 година
Програми за реализирање
на ученички екскурзии и
други слободни активности
Годишен извештај за
работата на ЈКП „Дервен“
Годишен извештај за
работата на ЈП „Парк спорт
и Паркинзи“’Велес
Извештај за работата на ЛУ
Народен музеј
Извештај за работата на
Локална библиотека „Гоце
Делчев“
Годишен из вештај за
спроведување на
Програмата за развој на
Вардарски плански регион
за 2020 година
Годишен извештај за
работата на Центарот за
развој на Вардарски
плански регион за 2020
година
Годишен извештај за
епидемиолошката состојба
на територијата на
Општина Велес во 2020
година
Годишен извештај за
реализација на Програмата
за одржување на јавна
чистота на територијата на
Општина Велес за 2020
година

I-во тромесечие
јануари-февруари

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Градоначалник

-

Градоначалник

Б
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Одделение за
финансиски прашања
и одговорен
сметководител
Одделение за правни и
општи работи и месна
самоуправа

I-во тромесечие

СВР

СВР-Велес

I-во тромесечие

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

I-во тромесечие

ООУ

Општински основни
училишта

I-во трoмесечиефевруари
I-во трoмесечие –
најкасно до 15-ти март

Јавно
претпријатие
Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

I -во трoмесечие
февруари
I -во трoмесечие
февруари

Локална
установа
Локална
установа

ЛУ Народен музеј

I-во трoмесечие

Градоначалник

Вардарски плански
регион

I-во трoмесечие

Градоначалник

Вардарски плански
регион

I-во трoмесечие – крај
на февруари

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

I-во трoмесечие
февруари

ЈКП „Дервен“

ЈКП „Дервен“

–

ЈПССО „Парк спорт“

Локална библиотека
„Гоце Делчев“
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II-ро тромесечие

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Квартален извештај на
Општина Велес за I квартал
2021 година
Тромесечен извештај за
работата на ЈКП
„Дервен“2021 година
Тромесечен извештај за
работата на ЈПССО „Парк
спорт“2021 година
Информација за состојбата
со водоснабдувањето и
безбедноста на водата за
пиење во Општина Велес
во 2020 година
Информација за санитарнохигиенската состојба на
водата во акумулацијат а
Езеро Младост за 2020
година
Информација за квалитетот
на воздухот и неговото
влијание врз здравјето на
луѓето во Општина Велес
во 2020 година
Информација за
безбедноста на храната и
биолошкиот квалитет на
исхраната во
предучилишни установи,
ученички домови и
болнички установи за 2020
година
Согласност за паралелки со
помал број на ученици

II-ро трoмесечие – мај

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

II-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

II-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈП „Парк спорт и
Паркинзи“

II-то трoмесечие

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

II-то трoмесечие

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

II-то трoмесечие

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

II-то трoмесечие

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

II-то трoмесечие

ООУ и ОСУ

Општински училишта
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III-то тромесечие

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Квартален извештај на
Општина Велес за II квартал
2021 година
Полугодишен извештај за
работата на ЈКП
„Дервен“2021 година
Полугодишен извештај за
работата на ЈП „Парк спорт и
Паркинзи“2021 година
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ОСУ Гимназија
„Кочо Рацин“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ОСУ „Јовче
Тесличков“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ССОУ „Димитрија
Чуповски“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ССОУ „Коле
Неделковски“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ОУД „Лазар
Лазаревски“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООУ „Васил
Главинов“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООУ „Блаже
Конески“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООУ „Св. Кирил и
Методиј“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООУ „Панко
Брашнаров“
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООУ „Рајко
Жинзифов“ с. Горно Оризари

III-то трoмесечие август

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

III-то трoмесечие
октомври

Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

III-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈП „Парк спорт и
Паркинзи“

III-то трoмесечие

ОСУ

ОСУ Гимназија „Кочо
Рацин“

III-то трoмесечие

ОСУ

ОСУ „Јовче Тес личков“

III-то трoмесечие

ССОУ

ССОУ „Димитрија
Чуповски“

III-то трoмесечие

ССОУ

ССОУ „Коле
Неделковски“

III-то трoмесечие

ОУД

ОУД „Лазар
Лазаревски“

III-то трoмесечие

ООУ

ООУ „Васил Главинов“

III-то трoмесечие

ООУ

ООУ „Блаже Конески“

III-то трoмесечие

ООУ

ООУ „Св. Кирил и
Методиј“

III-то трoмесечие

ООУ

ООУ „Панко
Брашнаров“

III-то трoмесечие

ООУ

ООУ „Рајко Жинзифов“
с. Горно Оризари
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14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.
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Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООУ „Стојан
Бурчевски Буридан“ с.
Иванковци
Годишен извештај за
воспитно-образовната работа
во учебната 2020/2021
година на ООМУ „Стефан
Гајдов“
Годишна програма за работа
на ОСУ Гимназија „Кочо
Рацин“ во учебната
2021/2022
Годишна програма за работа
на ОСУ „ Јовче Тесличков“
во учебната 2021/2022
Годишна програма за работа
на ОССУ „Димитрија
Чуповски“ во учебната
2021/2022
Годишна програма за работа
на ОССУ „Коле Неделковски“
во учебната 2021/2022
Годишна програма за раб ота
на ОУД „Лазар Лазаревски“
во учебната 2021/2022
Годишна програма за работа
на ООУ „Васил Главинов“ во
учебната 2021/2022
Годишна програма за работа
на ООУ „Блаже Конески“ во
учебната 2021/2022
Годишна програма за работа
на ООУ „Св. Кирил и Методиј“
во учебната 2021/2022
година
Годишна програма за работа
на ООУ „ Панко Брашнаров“
во учебната 2021/2022година
Годишна програма за работа
на ООУ „Рајко Жинзифов “с.
Горно Оризари во учебната
2021/2022година
Годишна програма за работа
на ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ с. Иванковци во
учебната 2021/2022година
Годишна програма за работа
на ООМУ „Стефан Гајдов“ во
учебната 2021/2022година
Анализа на здравствената
состојба и здравствената
заштита на населението во
општина Велес во 2020
година
Годишна програма за работа
на Општинската установа за

Б
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III-то трoмесечие

ООУ

ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан “ с. Иванковци

III-то трoмесечие

ООМУ

ООМУ „ Стефан Гајдов“

III-то трoмесечие –
најкасно до 30
септември

ОСУ

ОСУ Гимназија „Кочо
Рацин“

III-то трoмесечие –
најкасно до 30
септември
III-то трoмесечие –
најкасно до 30
септември

ОСУ

ОСУ „ Јовче Тесличков“

ОССУ

ОССУ „Димитрија
Чуповски“

III-то трoмесечие –
најкасно до 30
септември
III-то трoмесечие –
најкасно до 15
септември
III-то трoмесечие
најкасно до 15 август

ОССУ

ОССУ „Коле
Неделковски“

ОУД

ОУД „Лазар
Лазаревски“

ООУ

ООУ „Васил Главинов“

III-то трoмесечие
најкасно до 15 август

ООУ

ООУ „Блаже Конески“

III-то трoме
сечие
најкасно до 15 август

ООУ

ООУ „Св. Кирил и
Методиј“

III-то трoмесечие
најкасно до 15 август

ООУ

ООУ „Панко
Брашнаров“

III-то
трoмесечие
најкасно до 15 август

ООУ

ООУ„Рајко Жинзифов“
с. Горно Оризари

III-то
трoмесечие
најкасно 15 август

ООУ

ООУ „Стојан Бурчевски
Буридан“ с. Иванковци

III-то трoмесечие
најкасно до 15 август

Локална
установа

ООМУ „Стефан Гајдов“

III-то трoмесечие
најкасно до 30
септември

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

ЈЗУ ЦЗЈ Велес

III-то трoмесечие

Локална
установа

Детска градинка „Димче
Мирчев“
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IV-то тромесечие

1.
2.
3.

4.

5.

6

7

8

9

10

11

12

13

Квартален извештај на
Општина Велес за III
квартал 2021 година
Извештај за работењето на
ЈКП „Дервен“ во период од
1-9 месец 2021 година
Одлука за доделување
Актерска награда за
животно дело „Петре
Прличко“ за 2021 година
Извештај за работата на
Комисијата и Одлука за
доделување стипендии на
талентирани ученици и
студенти за учебната
2021/2022 година

IV-то трoмесечиеноември

Градоначалник

Одделение за
финансиски прашања

IV-то трoмесечиедекември

ЈКП „Дервен“

ЈКП „Дервен“

IV-то трoмесечиеноември

Комисијата

Комисија за општествени
дејности

IV -то трoмесечие

Комисија за
стипендирање на
талентирани ученици и
студенти на Советот на
Општина Велес

Програма за активностите
на Општина Велес во
областа на Локалниот
економски развој во 2022
година.
Програма за одбележување
на годишнини на значајни
настани и личности во
2022 година
Програма за активностите
на Општина Велес во
областа на културата и
меѓународната соработка
во 2022 година.
Програма за активностите
на Општина Велес во
областа на спорт и млади
во 2022 година.
Програма за активностите
на Општина Велес за
поддршка на граѓанскиот
секторот во 2022 година.
Програма за активностите
на Општина Велес во
областа на социјална и
здравствена заштита во
2022 година.
Програма за активностите
на Општина Велес во
областа образованието во
2022 година.
Програма за активностите
на Општина Велес во
областа за заштита и
спасување и
противпожарна заштита во
2022 година.
Програма за уредување на
градежно земјиште и
заштита на животната
средина на просторот на

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Комисија за
стипендирање
на
талентирани
ученици и
студенти на
Советот на
Општина
Велес
Градоначалник

IV-то трoмесечие

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за јавни
дејности

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за правни и
општи работи и месна
самоуправа

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за комунални
работи, сообраќај,
изградба и одржување на
комуналната

Одделение за локален
економски развој
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Програма за изработка на
урбанистички планови и
урбанистичка
документација за населени
места во 2022 година.
Програма за зимско
одржување на патишта и
улици на подрачјето на
Општина Велес за сезоната
2021/2022 година
Буџет на Oпштина Велес за
2022 година
Одлука за извршување на
Буџетот на опш тина Велес
за 2022 година
Извештаи за работата на
организационите одбори на
Културните манифестации
основани од Советот на
Општина Велес за 2020
година
Програма за подигнување и
уредување на нови зелени
површини за 2022 година
Годишна програма за
работата на ЈП „Парк спорт
паркинзи“ за 2022 година
Програма за одржување на
јавна чистота на
територијата на Општина
Велес за 2022 година .

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

Одделение за урбанизам
и заштита на животната
средина

IV-то трoмесечие
до 15-ти ноември

Градоначалник

IV-то трoмесечие
до 31-ви декември
IV-то трoмесечие
до 31-ви декември

Градоначалник

Одделение за комунални
работи, сообраќај,
изградба и одржување на
комуналната
инфраструктура
Одделение за
финансиски прашања
Одделение за
финансиски прашања

IV-то трoмесечие

Градоначалник

Организациони одбори
на културните
манифестации

IV-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

IV-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈП „Парк Спорт и
Паркинзи„Велес

IV-то трoмесечие

Градоначалник

Програма за уредување и
одржување на градско
зеленило за 2022 година .
Програма за работа на
Советот на Општина Велес
во 2022 година.

IV-то трoмесечие
декември

Јавно
претпријатие

Одделение за комунални
работи, сообраќај,
изградба и одржување на
комуналната
инфраструктура
ЈКП „Дервен“

IV-то трoмесечие

Комисија за
изготвување
на Програмата

24.

Годишна програма за
работа на културната
установа – Локална
библиотека „Гоце Делчев“

IV-то трoмесечие
(ноември)

Локална
установа

Одделение за правни и
општи работи и месна
самоуправа
-Комисијата
Локална библиотека
„Гоце Делчев„

25.

Годишна програма за
работа на Локалната
установа – Народен музеј
Деветмесечен извештај за
работата на ЈКП „Дервен“

IV-то трoмесечие
(ноември)

Локална
установа

Локална установа
Народен музеј

IV-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈКП „Дервен“

Деветмесечен извештај за
работата на ЈП „Парк спорт
и Паркинзи“

IV-то трoмесечие

Јавно
претпријатие

ЈП„Парк спорт и
паркинзи“

14

15

16
17
18

19
20
21

22
23

26.
27.

Градоначалник
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III.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Согласно вака планираните активности
по оваа Програма, јавните служби основани од
Општината се должни тромесечните извештаи за
работата во тековната година до Советот на
Општина Велес да ги доставуваат веднаш по
изминувањето на рокот за кој се задолжени со
закон.
Програмата за работа на Советот во
текот на годината може да се дополнува со други
с од р ж и н и к о и ќ е п р о и зл ез ат од те к о в н и те
активности на Општина Велес и јавните служби
основани од Општината.
Год и ш н и те п р о г р а м и и Бу џ етот ќ е б и д ат
донесувани во две фази и за истите ќе бидат
о р га н изир а н и ј а в н и р а спр а в и. С о ветот н а
Општина Велес во тековната година, покрај вака
планираното донесува и повеќе одлуки,
информации, извештаи и решенија.
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес“.


Број 25-5003/14
30.12.2020год.
Велес

Бр. 405


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

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за давање
согласност на Одлука
за работното време на Локалната
библиотека „Гоце Делчев“ Велес

Б

Врз основа на член 27, став 2 од Законот
за бибилотеките („Службен весник на Република
Македонија” бр.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15,
152/15 и 39/16) и член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и
член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување распоред
на работното време на Локалната
библиотека „Гоце Делчев“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за утврдување едносменско работење
наЛокалната
библиотека


 „Гоце Делчев“ Велес со
работно време од понеделник до петок од 8:00
часот до 16:00 часот, бр.02-233 од 10.12.2020
год и н а д о н е с е н о од Уп р а в н и от од б о р н а
седницата одржана на 10.12.2020 година.

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

Број 25-5003/15
30.12.2020год.
Велес

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

С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Одлука за работното време на
Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/14
31.12.2020 година
Велес



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

р.21 стр. 1544
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Бр. 406

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 недонесување
на Решение за давање согласност на
Одлука за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење или
водоснабдување на ЈКП Дервен – Велес
за период од 2021-2023 година
Се објавува Заклучокот за недонесување
на Решение за давање согласност на Одлука за
утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување на ЈКП Дервен –
Велес за период од 2021-2023 година, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 29.12.2020 година.
Број 08-5033/15 
31.12.2020 година
Велес 



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

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

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за не донесување Решение за давање
согласност на Одлука за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување наЈКП Дервен – Велес
за период од 2021-2023 година

1. Советот на Општина Велес не го донесе
Решението за давање согласност на Одлука за
утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување на ЈКП Дервен –
Велес за период од 2021-2023 година.

Б

р.21 стр. 1545


2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-5003/16
30.12.2020 година
Велес


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



Бр. 407
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и
06/19),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање
согласност на Одлука за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на
урбани

отпадни води на ЈКП Дервен – Велес
за период од 2021-2023година
С е о б ј а в у в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Одлука за утврдување на тарифа
за собирање и одведување на урбани отпадни
води на ЈКП Дервен – Велес за период од 20212023година, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 29.12.2020
година.
Број 08-5033/16 
31.12.2020 година
Велес



Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 11, став 1, точка 5 од
Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на
Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 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. 275/19) и член 36, став 1, точка 15
од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник
на РМ” бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 29.12.2020 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за
утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни
води на ЈКП Дервен – Велес за период од
2021-2023година
1.Со ова Решение се дава согласност на
Одлуката за утврдување на тарифа за собирање
и одведување на урбани отпадни води на ЈКП
Дервен – Велес за период од 2021-2023година, со
бр. 02-2224/6 од 19.10.2020год., донесена од
Управниот одбор на ЈКП „Дервен“.
2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-5003/17
30.12.2020год.
Велес


Претседател
на Советот на Општина Велес,
Ќирил Гајдов с.р.
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води на ЈКП Дервен – Велес за период од 2021-2023година
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Izdava~ Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,
Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
Smetka na buxetski korisnik: 711014100963010
Prihodna {ifra i programa 725939 - 00

