СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 04 година LIV

Излегува по потреба

14 март 2018 година

Бр. 42
Врзоснова на член 50, став 1, точка 3
одЗаконотзалокалнатасамоуправа
(„Службенвесник на РМ“ бр.5/02) и член 27
одСтатутот на Општина Велес („Службенгласник
на Општина Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
заобјавување на Заклучок за усвојување
Завршна сметка на Буџетот на Општина
Велес за 2017 година
СеобјавуваЗаклучокот за усвојување
Завршната сметка на Буџетот на Општина Велес
за 2017 година,штоСоветот на Општина Велес
годонесе наседницатаодржана на
14.03.2018година.
Број 08-1339/1
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Завршна сметка на Буџетот на
Општина Велес за 2017 година
1.Советот на Општина Велес ја усвои
Завршната сметка на Буџетот на Општина Велес
за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338/2
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Врзоснова на член 50, став 1, точка 3
одЗаконотзалокалнатасамоуправа
(„Службенвесник на РМ“ бр.5/02) и член 27
одСтатутот на Општина Велес („Службенгласник
на Општина Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
заобјавување на Заклучок за усвојување
Годишен извештај за работењето на
Општина Велес за 2017 година
СеобјавуваЗаклучокот за усвојување
Годишен извештај за работењето на Општина
Велес за 2017 година,штоСоветот на Општина
В ел е с год о н е с е н а с ед н и ц ат а од р ж а н а н а
14.03.2018година.
Број 08-1339/2
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишен извештај за
работењето на Општина Велес за 2016
година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Годишниот извештај за работењето на Општина
Велес за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338/3
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 44
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за изработка на
документ ,,ВЕЛЕС – ПАМЕТЕН ГРАД”
СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ 2018 - 2030
Се објавува Одлуката за изработка на
д о к у м е н т, , В Е Л Е С – П А М Е Т Е Н Г Р А Д ”
СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ 2018 – 2030,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 14.03.2018 година.
Број 08-1339/3
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 22 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“
бр 5/02), член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,
3/09 ,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 14.03.2018 година, ја донесе
следната
О Д Л У К А
за изработка на документ ,,ВЕЛЕС –
ПАМЕТЕН ГРАД” СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
2018 - 2030
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува изработка
на документ ,„ВЕЛЕС – ПАМЕТЕН ГРА Д” СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ 2018 – 2030.
Член 2
За изработка на документот ,,ВЕЛЕС –
ПАМЕТЕН ГРАД” - СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
2018 – 2030 ќе биде ангажирана консултантска
куќа која ќе работи заедно со избрани тимови од
општината, граѓанскиот и бизнис секторот на
креирањето на стратегијата.

Член 3
Нацрт верзијата на Документот ,,ВЕЛЕС
– ПАМЕТЕН ГРАД” -СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
2018 – 2030 ќе биде предмет на јавни расправи и
консултации со граѓаните на Општина Велес
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/4
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 45
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за изработка на
ПЛАН ЗА ОДРЖЛИВА УРБАНА МОБИЛНОСТ
НА ВЕЛЕС 2018 - 2030
Се објавува Одлуката за изработка на
ПЛАН ЗА ОДРЖЛИВА УРБАНА МОБИЛНОСТНА
ВЕЛЕС 2018 – 2030,што Советот на Општина
Веле с ј а до н е се н а седн ицата одр жа н а н а
14.03.2018 година.
Број 08-1339/4
14.03.2018 година
Велеs
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 22 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ
бр 5/02), член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,
3/09 ,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седница
одржана на ден 14.03.2018 година, ја донесе
следната
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О Д Л У К А
за изработка на
ПЛАН ЗА ОДРЖЛИВА УРБАНА МОБИЛНОСТ
НА ВЕЛЕС 2018 - 2030
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува изработка на
д о к ум е н т П Л А Н З А ОД РЖ Л И ВА У Р БА Н А
МОБИЛНОСТ НА ВЕЛЕС 2018 - 2030
Член 2
За изработка надокументот ПЛАН ЗА
ОДРЖЛИВА УРБАНА МОБИЛНОСТ НА ВЕЛЕС
2018 - 2030 ќе биде ангажирана консултантска
куќа која ќе работи заедно со избрани тимови од
општината, граѓанскиот и бизнис секторот на
креирањето на планот.
Член 3
Нацрт верзијата на Планот за одржлива
урбана мобилност на велес 2018 - 2030 ќе биде
предмет на јавни расправи и консултации со
граѓаните на Општина Велес.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/5
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 46
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за основање
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Се објавува Одлуката за основање на
јавно претпријатие за енергетика,што Советот на
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Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/5
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 4 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ” бр.5/02), член 9 и член 10 од Законот за
јавните претпријатија („Сл. весник на РМ” бр.
38/96, 09/97, 06/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07,
83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15 и 39/16), член 4 и 7 од Зак онот за
енергетика („Сл. весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
75/13, 79/13, 164/13, 41/14, 55/14, 92/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16, 189/16) и член
4 5 , с т а в 1 о д С т а т у т о т н а О ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес” бр. 12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Член 1
Со оваа Одлука Општина Велес основа
јавно претпријатие за вршење на енергетски
дејности од јавен интерес од локално значење за
Општината и тоа: дистрибуција на природен гас;
управување со системот за дистрибуција на
природен гас и снабдување со природен гас на
тарифни потрошувачи приклучени на системот
за дистрибуција на природен гас.
Член 2
Називот на јавното претпријатие гласи:
Јавно претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС -ГАС,
Велес (во натамошниот текст: Претпријатие).
Скратениот назив на Претпријатието гласи: ЈП
„ВЕЛЕС - ГАС“, Велес.
Член 3
Седиштето на претпријатието е во Велес
на ул.„Панко Брашнар“ бр. 1
Член 4
Претпријатието ќе ги врши енергетските
дејности од јавен интерес од локално значење за
градот утврдени со закон, а согласно
Националната класификација на дејности –НКД,
35.2. Производство на гас, дистрибуција на
гасовити горива преку дистрибутивни системи,
особено:
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35.22 Дистрибуција на гасовити горива
преку дистрибутивните системи;
3 5 . 2 3 Тр го в и ј а н а га с п р е к у
дистрибутивните системи;
Субјектот ќе врши дејности во
надворешно – трговскиот промет. Претежната
дејност на претпријатието е: „35.22 Дистрибуција
и трговија на гасовити горива преку
дистрибутивна мрежа”.
Дејностите од став 1 на овој член се
вршат врз основа на лиценца издадена од
Регулаторната комисија за енергетика, а во
согласност со законот.
Дејностите од став 1 на овој член се
дејности од јавен интерес.
Член 5
Претпријатието има својство на правно
лице и за преземените обврски во правниот
промет со трети лица одговара со сиот свој имот.
Претпријатието со својство на правно лице се
стекнува с о денот на упис от во трговскиот
регистар.
Член 6
П р ет пр иј ат ието н е мож е да в р ш и
промена на дејноста од член 4 на оваа Одлука,
промена на статусот, називот и седиштето, без
претходна согласност на основачот.
Член 7
П оч ет н и те с р ед с т ва з а р а б ота н а
претпријатието, во износ од 300.000,00 денари,
се обезбедуваат од Буџетот на Општина Велес.
Основачот ќе изврши дополнителни
вложувања во претпријатието, доколку има
потреба за тоа. Понатаму во текот на своето
работење средствата за вршење на дејноста,
претпријатието ќе ги обезбедува преку давање на
услугите од дејноста за кое е основано, како и од
средства на основачот, како и од други средства
согласно закон.
Член 8
Претпријатието е во целосна сопственост
на Општина Велес.
Член 9
Претпријатието има својство на правно
лице со права, обврски и одговорности утврдени
со Законот за јавните претпријатија.
В о п р а в н и от п р о м ет с о т р ет и л и ц а
претпријатието истапува во свое име и за своја
сметка.
За сторените обврски во правниот промет
со трети лица претпријатието одговара со сиот
свој имот.
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Член 10
Претпријатието е должно да се
придржува кон програмата со која се планира за
развојот и финансирање на дејноста енергетика.
Член 11
Уп р а в у в а њ ет о с о п р ет п р и ј а т и ет о ,
спроведувањето на одлуките на органите на
управување и работењето на јавното
претпријатие, се врши во согласност со Законот
за јавните претпријатија, други закони, оваа
Одлука и Статутот на претпријатието.
Претпријатието своето материјалноф и н а н с и с к о р а б от е њ е ќ е го в од и с п о р ед
финансиските и сметководствените правила и
стандарди на трговските друштва и според
меѓународните сметководствени стандарди.
Год и ш н ата с м ет к а и ф и н а н с и с к и от
извештај на претпријатието подлежат на ревизија
од страна на независна ревизорска куќа.
Член 12
Органи на претпријатието се Управен
одбор, Надзорен одбор за контрола на
материјално - финансиското работење (во
натамошен текст: надзорен одбор) и директор.
Член 13
Управниот одбор на претпријатието се
с о с то и од 5 ( п ет ) ч л е н а , к о и г и и м е н у ва и
разрешува Советот на Општина Велес.
Мандатот на членовите на Управниот
одбор трае 4 години.
Член 14
Надзорниот одбор на претпријатието се
с о с т о и од 5 ( п ет ) ч л е н а к о и г и и м е н у в а и
разрешува Советот на Општина Велес.
Мандатот на членовите на надзорниот одбор
трае 4 години
Член 15
Со работата на претпријатието раководи
директор што го избира и разрешува
Градоначалникот на Општина Велес, врз основа
на јавен конкурс.
Директорот го претставува и застапува
претпријатието.
Член 16
Со Статутот на претпријатието поблиску
ќе се уреди организацијата и раководењето на
Јавното претпријатие, општите акти и постапката
за нивното донесување и извршување како и
други прашања од значење на претпријатието.
Овластувањата, правата, обврските и
одговорностите на органите на претпријатието ќе
се утврдат со Статутот, во согласност со закон.
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Член 17
Градоначалникот ќе овласти лице од
опшинската администрација да ги води работите
на претпријатието се до негово конституирање и
поднесе пријава за регистрација на
претпријатието пред надлежниот регистарски
орган.
Член 18
Претпријатието се организира на начин
со кој се обезбедува најоптимално вршење на
дејноста за која се основа. Претпријатието може
да основа и подружница согласно потребите и
дејноста.
Внатрешната организација поблиску ќе
се уреди со посебен акт на претпријатието.
Член 19
Статутот на претпријатието ќе се донесе
и именувањето на органите на претпријатието ќе
се изврши во рок од 60 дена од денот на уписот во
Централниот регистар, а другите акти ќе се
донесат во рок од 60 дена од донесувањето на
Статутот.
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Сл. гласник на
Општина Велес”.
Број 25-1338/6
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 47
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за основање на
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
Се објавува Одлуката за основање на
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта, што
Советот на Општина Велес ја донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/6
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ” број 5/02), член 9 и член 10 од
Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на РМ” бр. 38/96, 09/97, 06/02, 19/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 5 став 1
од Законот за комунални дејности („Сл. весник на
РМ” број 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и
31/16), а во врска со член 45, став 1 од Статутот
на Општина Велес („Сл. гласник на Општина
Велес” бр.12/06,3/09,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за основање на Јавно претпријатие
за јавни паркиралишта
Член 1
Со оваа Одлук а се основа јавно
претпријатие за одржување и користење на
јавниот простор за паркирање и давање
соодветни услуги, се утврдува дејноста на
Јавното претпријатие, основните услови и
начинот на вршењето на дејноста за која се
о с н о ва , н ач и н от н а ф и н а н с и р а њ е и д ру г и
прашања од значење на јавното претпријатие.
Член 2
Називот на Јавното претпријатие гласи:
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
„Велес-Паркинг”, Велес(во понатамошниот
текст:претрпијатието).
Скратениот назив на претпријатие гласи:
ЈП „Велес-Паркинг” Велес.
Член 3
Седиштето на јавното претпријатие е во
Велес, на ул.„Панко Брашнар” бр.1
Член 4
Претпријатието ќе ги врши комуналните
дејности од јавен интерес од локално значење за
градот утврдени со закон и тоа: одржување и
користење на јавниот простор за паркирање,
остранување и чување на хаварисани возила,
одрж ување на хоризонтална и вертик ална
сигнализација и одржување на јавното
о с в ет л у в а њ е , а с о г л а с н о Н а ц и о н а л н а т а
класификација на дејности :НКД,
– 52.2 Придружни дејности во превозот,
односно:
52.29 – останати придружни дејности во
превозот.
Член 5
Претпријатието има својство на правно
лице и за преземените обврски во правниот
промет со трети лица одговара со сиот свој имот.
Претпријатието со својство на правно лице се
стекнува с о денот на упис от во трговскиот
регистар.
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Член 6
П р ет пр иј ат ието н е мож е да в р ш и
промена на дејноста од член 4 на оваа Одлука,
промена на статусот, називот и седиштето, без
претходна согласност на основачот.
Член 7
П оч ет н и те с р ед с т ва з а р а б ота н а
претпријатието, во износ од 300.000,00 денари,
се обезбедуваат од Буџетот на Општина Велес.
Основачот ќе изврши дополнителни вложувања
во претпријатието, доколку има потреба за тоа.
Понатам у во тек от на своето работење
средствата за вршење на дејноста,
претпријатието ќе ги обезбедува преку давање на
услугите од дејноста за кое е основано, како и од
средства на основачот, како и од други средства
согласно закон.
Член 8
Претпријатието е во целосна сопственост
на Општина Велес.
Член 9
Претпријатието има својство на правно
лице со права, обврски и одговорности утврдени
со Законот за јавните претпријатија.
В о п р а в н и от п р о м ет с о т р ет и л и ц а
претпријатието истапува во свое име и за своја
сметка.
За сторените обврски во правниот промет
со трети лица претпријатието одговара со сиот
свој имот.
Член 10
Претпријатието е должно да се
придржува кон програмата со која се планира за
развојот и финансирање на дејноста.
Член 11
Уп р а в у в а њ ет о с о п р ет п р и ј а т и ет о ,
спроведувањето на одлуките на органите на
управување и работењето на јавното
претпријатие, се врши во согласност со Законот
за јавните претпријатија, други закони, оваа
Одлука и Статутот на претпријатието.
Претпријатието своето материјалноф и н а н с и с к о р а б от е њ е ќ е го в од и с п о р ед
финансиските и сметководствените правила и
стандарди на трговските друштва и според
меѓународните сметководствени стандарди.
Год и ш н ата с м ет к а и ф и н а н с и с к и от
извештај на претпријатието подлежат на ревизија
од страна на независна ревизорска куќа.
Член 12
Органи на претпријатието се Управен
одбор, Надзорен одбор за контрола на
материјално - финансиското работење (во
натамошен текст: надзорен одбор) и директор.
Член 13
Управниот одбор на претпријатието се
состои од 5 (пет) члена, кои ги именува и
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разрешува Советот на Општина Велес.
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае
4 години.
Член 14
Надзорниот одбор на претпријатието се
с о с т о и од 5 ( п ет ) ч л е н а к о и г и и м е н у в а и
разрешува Советот на Општина Велес.
Мандатот на членовите на надзорниот
одбор трае 4 години.
Член 15
Со работата на претпријатието раководи
директор што го избира и разрешува
Градоначалникот на Општина Велес, врз основа
на јавен конкурс.
Директорот го претставува и застапува
претпријатието.
Член 16
Со Статутот на претпријатието поблиску
ќе се уреди организацијата и раководењето на
Јавното претпријатие, општите акти и постапката
за нивното донесување и извршување како и
други прашања од значење на претпријатието.
Овластувањата, правата, обврските и
одговорностите на органите на претпријатието ќе
се утврдат со Статутот, во согласност со закон.
Член 17
Градоначалникот ќе овласти лице од
опшинската администрација да ги води работите
на претпријатието се до негово конституирање и
поднесе пријава за регистрација на
претпријатието пред надлежниот регистарски
орган.
Член 18
Претпријатието се организира на начин
со кој се обезбедува најоптимално вршење на
дејноста за која се основа. Претпријатието може
да основа и подружница согласно потребите и
дејноста.
Внатрешната организација поблиску ќе
се уреди со посебен акт на претпријатието.
Член 19
Статутот на претпријатието ќе се донесе
и именувањето на органите на претпријатието ќе
се изврши во рок од 60 дена од денот на уписот во
Централниот регистар, а другите акти ќе се
донесат во рок од 60 дена од донесувањето на
Статутот.
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во “Сл. гласник на
Општина Велес”.
Број 25-1338/7
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 48
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес“бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
висината и начинот на плаќање
на надоместокот за одржување на јавната
чистота
Се објавува Одлуката за утврдување на
висината и начинот на плаќање на надоместокот
за одржување на јавната чистота,што Советот на
Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/7
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 24 од Законот за јавна
чистота („Сл. весник на РМ“ бр.111/08, 64/09,
88/10, 23/11, 53/11, 47/12, 80/12, 163/13, 44/15,
147/15, 31/16), член 36, став 1, точк а 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02), а согласно член 45 став 1 од
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на
Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на висината и начинот на
плаќање на надоместокот за одржување на
јавната чистота
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината на
надоместокот за одржување на јавната чистота,
начинот на плаќање и намената на средствата од
н а д о м е с т о к от ( в о п о н ат а м о ш н и от т е к с т :
надоместок).
Член 2
За одржувањето на јавната чистота се
плаќа надоместок.
Надоместокот ќе го плаќаат
д о м а ќ и н с т в ат а и п р а в н и т е с у б ј е к т и к а к о
корисници на јавните површини.
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Член 3
Висината на надоместокот се пресметува
со мерна единица - м2(метар квадратен) покриен
станбен или деловен простор и изнесува:
- за домаќинства и правни лица –
0 , 5 0 д е н / м 2 п о к р и е н с та н бе н и л и д ел о ве н
простор.
Член 4
Наплатата на надоместокот за
одржување на јавната чистота ќе ја врши ЈКП
"Дервен".
Надоместокот за одржување на јавната
чистота ќе биде прикажан одвоено во месечните
сметки за комунални услуги.
Член 5
Средствата собрани од надоместокот се
приход на Буџетот на Општина Велес за кои ЈКП
Дервен е должен да врши месечен трансфер на
наплатените средства.
Пристигнатите средства по овој основ
општината е должна да ги намени за реалзирање
на Годишната програма за одржување на јавната
чистота на територијата на Општина Велес.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“, а ќе се применува од
01.04.2018 година.
Број 25-1338/8
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 49
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за престанок на
важност на Одлуката за делегирање на дел
од надлежностите на Општина Велес во
областа на културата- „Рацинови средби“
Се објавува Одлуката за престанок на
важност на Одлуката за делегирање на дел од
надлежностите на Општина Велес во областа на
културата- „Рацинови средби“,што Советот на
Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/8
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1,точка 15 од
Законот за лок ална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ 12/06,3/09,18/10 и 15/14)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за престанок на важност на Одлуката за
делегирање на дел од надлежностите на
Општина Велес во областа на културата„Рацинови средби“
Член 1
Со оваа Одлук а престанува да важи
Одлуката за делегирање на дел од
надлежностите на Општина Велес за културната
манифестација „Рацинови средби“ 27-1080/8 од
1 3 . 0 2 . 2 0 1 5 год и н а . ( „ С л у ж бе н гл а с н и к н а
Општина Велес“ бр.2/15).
Член 2
Културната манифестација „Рацинови
средби“ ќе ја реализира Организациски одбор
составен од претседател и (4) четири члена.
Организацискиот одбор го именува
Советот на Општина Велес, а мандатот на
членовите на одборот е две години.
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Член 3
Организацискиот одбор го сочинуваат
претставници од Општина Велес и истакнати
л и ч н о с т и о д о бл а с т а н а л и т е р а т у р а т а и
к н и ж е в н а т а н а у к а о д В ел е с и Ре п у бл и к а
Македонија.
Член 4
Организацискиот одбор работи согласно
П р а в и л н и к от з а н ач и н от и п о с т а п к ат а з а
реализирање на културната манифестација
„Рацинови средби“.
Член 5
Средствата потребни за реализирање на
Културната манифестација „Рацинови средби“ се
обезбедуваат од :
- Буџетот на Општина Велес
- Министерство за култура
- Други извори
Член 6
Административно-техничките и
материјално-финансиските работи на
Културната манифестација „Рацинови средби“
ги извршуваат стручните служби на Општина
Велес.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Велес“
Број 25-1338/9
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 50
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување
начин на времено користење
административни и деловни простории од
објектии објекти сопственост на Општина
Велес по пат на електронско јавно
наддавање
Се објавува Одлуката за утврдување
начин на времено користење административни и
д ел о в н и п р о с то р и и од о б ј е к т и и о б ј е к т и
с о п с т в е н о с т н а О п ш т и н а В ел е с п о п ат н а
електронско јавно наддавање, што Советот на
Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/9
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 10, а
во согласност со член 64, став 3 од Законот за
локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.
5/02) член 3 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинск а
сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 8/2005,
150/2007, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и
27/14,180/14 и 42/15)и член 45 став 1 од Статутот
на Општина Велес („Сл.гласник на Општина
Велес“ бр.12/06,13/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
заутврдување начин на времено
користењеадминистративни
и деловни простории од објектии објекти
сопственост на Општина Велес
по пат на електронско јавно наддавање
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува начинот на
времено користење административни и деловни
простории од објекти и објектикои се
восопственост на Општина Велес, по пат на
ел е к т р о н с к о ј а в н о н а д д а в а њ е , с о гл а с н о
имотениот лист за објектот.
Член 2
А дми н и с т р ат и в н и те и дел о в н и те
простории од објектите утврдени во член 1 на
оваа Одлука, се евидентирани, нумерирании
одбележаникако етажни корисни површини, во
повеќе имотни листови кои се во сопственост на
Општина Велес.
Член 3
А дми н и с т р ат и в н и те и дел о в н и те
простории од објектитеќе се издаваат под закуп
по цена на чинење по м2,според местоположбата
и површината, во постапк а по пат на јавно
наддавање, преку систем на електронско јавно
наддавање.
Почетната цена на закуп на
просториите/објек тот ќе биде утврдена с о
процена на недвижноста согласно
Методологијата за процена на пазарна вредност
на недвижен имот, донесена врз основа на
Законот за процена.
Член 4
Издавањето под закуп на
административни и дел овни простории од
објекти и објекти сопственост на Општина Велес
ќе се спроведува согласно Закон за користење
ирасполагање со стварите во државна
с о п с т ве н о с т и с о с т ва р и те во о п ш т и н с к а
с о п с т в е н о с т, а ќ е г о в р ш и К о м и с и ј а т а з а
недвижни и движни ствари сопственост на
Општина Велес.
Член 5
Општина Велес ќе ги издава под закуп
административните и деловни простории од
објект и објектите на времено користење за
време до 3 години, со намена утврдена од страна
на Комисијата, која ќе врши спроведување на
постапката за издавање под закуп на
просториите.
Намената ќе биде утврдена во зависност
од местоположбата на просторијата,
квадратурата, уреденоста, и другите услови кои
ги има просторијата.
Член 6
За начинот на користење и располагање
со просториите/објектите од недвижниот имот
кои се даваат под закуп, од страна на
сопственикот Општина Велес, ќе биде потпишан
д о го в о р з а п р а в ат а и о б в р с к и т е н а д в ет е
договорни страни.
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По предлог на Комисијата за недвижни и
движни ствари сопственост на Општина Велес по
спроведената постапка за јавно наддавање,
Градоначалникот на Општина Велес ги склучува
договорите со корисниците.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/10
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за отпочнување со работа и вршење на
дејноста наЈавната општинска установа за
деца - Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес, во други просторни услови
Член 1
Одлуката се донесува за отпочнување со
работа и за вршење на дејноста на Јавната
општинска установа за деца - Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес, во новиот објект во
општина Чашка лоциран на ул. „8-ми Септември“
бб населба Чашка, општина Чашка, во состав на
Јавната општинска установа за деца - Детска
градинка „Димче Мирчев “ Велес.

Бр. 51
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука заотпочнување со
работа и вршење на дејноста наЈавната
општинска установа за деца - Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес, во други
просторни услови
Се објавува Одлуката за отпочнување со
р а б от а и в р ш е њ е н а д е ј н о с т а н а Ј а в н ат а
општинска установа за деца - Детска градинка
„Димче Мирчев“ Велес, во други просторни
услови, што Советот на Општина Велес ја донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/10
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од
Законот за лок ална самоуправа („Службен
весник на РМ бр.05/2002“), член 45 став 1 од
Статутот на Oпштина Велес(„Службен. гласник
наОпштина Велес“12/06,3/09,18/10 и 15/14) a во
врска со член 102-a став 3 од Законот за заштита
на децата („Службен Весник на РМ бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 28/17, 163/17 и 21/18),

Член 2
Во објекот ќе се спроведува програма за
рано учење и развој.
Според времетраењето програмата ќе се
остварувавоцелодневен престој на децата.
Згрижувањето и воспитанието на децата
ќе се реализира во 2 (две) групи од 2 (две) до 6
(шест) годишна возраст,односно до вклучување
во основно образование, до 50 деца.
Член 3
Назив на oбјектот е „Објект 8 – Бамби“исе
наоѓа во населба Чашка, општина Чашка.
Член 4
Д е ј н о с та н а д етс к ата г р а д и н к а е :
Згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст која се организира за
згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно образовни, спортско - рекреативни, културнозабавни активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и за
п о т т и к н у в а њ е н а и н т е л е к т у а л н и о т,
емоционалниот, физичкиот, менталниот и
социјалниот развој на детето до 6 години живот,
односно до вклучување во основното
образование.
Член 5
За реализација на програмата за рано
учење и развој ќе се обезбеди кадар согласно
Правилникот за стандардите и нормативите за
вршење на дејноста на установите за деца
(„Службен весник на РМ бр. 28/14, 40/14,136/14 и
71/15“).
Член 6
Средства за основање, почеток со работа
и за непречено и нормално функционирање, на
ЈОУ за деца - Детска градинка „Димче Мирчев“
Велес во други просторни услови, во новиот
објект во населба Чашка, општина Чашка, ќе се
обезбедат од
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Буџетот на Република Македонија преку блок
дотации, од надоместокот на корисниците на
услугата, донации и други извори на
финансирање согласно закон.
Член 7
Општина Велес како основач на ЈОУДГ
„Димче Мирчев“ ќе ги преземе сите потребни
активности утврдени во законските и
подзаконските акти, со цел добивање на решение
од Министерството за труд и социјална политика
за отпочнување со работа на објектот.
Член 8
Директорот на ЈОУДГ „Димче
М и рч е в “ о п ш т и н а В ел е с с е о б в р зу в а д а г и
преземе сите потребни активности, согласно
з а к о н с к и т е и п од з а к о н с к и т е а к т и , с о ц ел
усогласување на актите на градинката, поради
отпочнување со работа на новиот објект.
Член 9
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/11
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 52
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Д1 (Парковско зеленило) во класа
на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д1 (Парковско зеленило) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
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Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/11
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 3 став 2 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д1 (Парковско
зеленило) во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Велес
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Д1 (Парковско
зеленило) во класа на намена А1 (Домување во
станбени к уќи) заради ус огласување на
намената на бесправните објекти изградени во
КО Велес и тоа:
1.КП бр.16682/2 за КО Велес;
Член 2
С о д о н е с у ва њ ето н а о ва а од л у к а
престанува да важи Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена индустрија во к ласа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес бр. 25-4064/4 од
20.09.2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/12
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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тоа:

Бр. 53
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена индустрија во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена индустрија во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/12
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 2 став 1 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15,
217/15и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена индустрија во
класа на намена А1 (Домување во станбени
куќи) заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена индустрија во
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес и

1.
2.

КП бр.16418 за КО Велес
КП бр. 16417/1 за КО Велес

Член 2
С о д о н е с у ва њ ето н а о ва а од л у к а
престанува да важи Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена индустрија во к ласа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес бр. 25-4064/5 од
20.09.2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/13
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 54
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена образование во класа на намена
А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена образование во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/13
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р
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Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 2 став 1 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15,
217/15и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена образование
во класа на намена А1 (Домување во
станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Велес
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена образование во
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес и
тоа:
1. КП бр.16577 за КО Велес
Член 2
С о д о н е с у ва њ ето н а о ва а од л у к а
престанува да важи Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена образование во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес бр. 25-4064/6 од
20.09.2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/14
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 55
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Д2 (заштитно зеленило) во класа
на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Велес
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д2 (заштитно зеленило) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Велес, што Советот на
Општина Велес ја донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/14
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 3 став 2 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Велес
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување во
станбени к уќи) заради ус огласување на
намената на бесправните објекти изградени во
КО Велес и тоа:
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1. КП бр.16492 за КО Велес;

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти
изградени во КО Велес

Број 25-1338/15
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 56
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти
изградени во КО Велес
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Велес, што
Советот на Општина Велес ја донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/15
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02),член 2 став 2 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14 и 64/15),и
член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10и 15/14),

Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес утврдува потреба од донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
на катастарски парцели во опфат на КО Велес со
намена А1-домувањево семејни куќи во идна
урбанистичко планска документација и тоа:
1.КП бр.11310/за КО Велес
2. КП бр. 11198/1за КО Велес
3. КП бр. 12487 и КП бр. 12485 за КО Велес
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/16
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 57
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Г2 (лесна индустрија), Г3
(сервиси) и Г4 (стоваришта) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО
Башино Село
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Г2 (лесна индустрија),), Г3 (сервиси)
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и Г4 (стоваришта) во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Башино Село, што
Советот на Општина Велес ја донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/16
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 3 став 2 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Г2 (лесна
индустрија), Г3 (сервиси) и Г4 (стоваришта)
во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Башино Село
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Г2(лесна
индустрија), Г3(сервиси) и Г4 (стоваришта) во
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО Башино
село и тоа:
1.КП бр.1159 за КО Башино село;
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/17
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 58
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Д2 (заштитно зеленило) во класа
на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО
Башино Село
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д2 (заштитно зеленило) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Башино Село,што
Советот на Општина Велес ја донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/17
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 3 став 2 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Башино Село
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1
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(Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Башино село и тоа:
1.КП бр.1424/1 за КО Башино село;
Член 2
С о д о н е с у ва њ ето н а о ва а од л у к а
престанува да важи Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д2 (заштитно зеленило) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Башино Село бр. 254064/7 од 20.09.2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/18
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 59
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа
на намена Д2 (заштитно зеленило) во класа
на намена А1 (Домување во станбени куќи)
заради усогласување на намената на
бесправните објекти изградени во КО
Иванковци
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д2 (заштитно зеленило) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Иванковци, што Советот
н а Опш т ин а В еле с ј а до н е с е н а с едн ицата
одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/18
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на
РМ" бр. 5/02), член 3 став 2 одПравилникот за
стандарди и вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација(„Сл.весник
на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14,64/15, 217/15
и 52/16),и член 45 став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување
во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени
во КО Иванковци
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
В ел е с у т в рд у ва п от р еба з а п р е н а м е н а н а
површина со класа на намена Д2 (заштитно
зеленило) во класа на намена А1 (Домување во
станбени к уќи) заради ус огласување на
намената на бесправните објекти изградени во
КО Иванковци и тоа:
1. КП бр.1475/3 за КО Иванковци;
Член 2
С о д о н е с у ва њ ето н а о ва а од л у к а
престанува да важи Одлуката за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на
намена Д2 (заштитно зеленило) во класа на
намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните
објекти изградени во КО Иванковци бр. 25-4064/8
од 20.09.2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/19
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 60
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за откажување од
корисничко право од недвижен имот за КО
Караслари
Се објавува Одлуката за откажување од
к орисничк о право од недвижен имот за КО
Караслари,што Советот на Општина Велес ја
донесе наседницата одржана на 14.03.2018
година.
Број 08-1339/19
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 79 став 1 од Закон за
приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр.
4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14,
144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16), член 36,
с т а в 1 , т оч к а 1 5 од З а к о н от з а л о к а л н ат а
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член
4 5 с т а в 1 од С т ат у т от н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09 и
18/10),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 19.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
од недвижен имот за КО Караслари
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес се откажува од корисничкото право од
недвижен имот, прибележано на КП бр.291/1,
евидентирано во Имотен лист бр.66 за КО
Караслари.
Член 2
Откажувањето на корисничкото право
претставува основ за бришење на корисничкото
право од имотен лист ослободување од товар, со
цел непречено продолжување на постапката за
у т в рд у в а њ е п р а в е н с т ат у с н а б е с п р а в н о
изградени објекти.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/20
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 61
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за откажување од
корисничко право од недвижен имот за КО
Мамутчево
Се објавува Одлуката за откажување од
к орисничк о право од недвижен имот за КО
Мамутчевошто Советот на Општина Велес ја
донесе наседницата одржана на 14.03.2018
година.
Број 08-1339/20
14.03.2018 годинана
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 79 став 1 од Закон за
приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост ("Сл. весник на РМ" бр.
4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14,
144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16), член 36,
с та в 1 , точ к а 1 5 од З а к о н от з а л о к а л н ата
самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член
4 5 с т а в 1 од С т ат у т от н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09 и
18/10),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
од недвижен имот за КО Мамутчево
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина
Велес се откажува од корисничкото
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право од недвижен имот, прибележано на КП
бр.1535, евидентирано во Имотен лист бр.98 за
КО Мамутчево.
Член 2
Откажувањето на корисничкото право
претставува основ за бришење на корисничкото
право од имотен лист ослободување од товар, со
цел непречено продолжување на постапката за
у т в рд у в а њ е п р а в е н с т ат у с н а б е с п р а в н о
изградени објекти.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Велес".
Број 25-1338/21
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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бр.5/02) и член 45 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09,18/10 и 15/14)
Советот на Општина Велес на 12-та
седница одржана на 14.03.2018година, донесува
ЗАКЛУЧОК
за донесување Годишен план за
вработување во Општина Велес и ТППЕ за
2018 година
1 . С о в ет от н а О п ш т и н а В ел е с д а в а
согласност за донесување на Годишниот план за
вработување во Општина Велес и ТППЕ за 2018
година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службенгласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/22
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр. 62
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок
за донесување Годишен план за
вработување во Општина Велес и ТППЕ за
2018 година
Се објавува Заклучокот за донесување
Годишен план за вработување во Општина Велес
и ТППЕ за 2018 година, што Советот на Општина
В ел е с го д о н е с е н а с ед н и ц ата од р ж а н а н а
14.03.2018 година.
Број 08-1339/21
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3
од Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Р.М“ бр.27/14,199/14, 27/16 и
35/18), член 36, став 1, точка 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“

Бр. 63
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за спроведување на
Програма за управувањесо отпад на
територијата на Општина Велесза 2017
година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Годишен извештај за спроведување на Програма
за управувањесо отпад на територијата на
Општина Велесза 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/22
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година донесе
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМСКИ ОБЛАСТИ
V. 1 И Н Т Е Р В Е Н Ц И Ј А ВО С И СТ Е М О Т З А
У П РА ВУ ВА Њ Е СО К О М У Н А Л Е Н ,
КОМЕРЦИЈАЛЕН И ИНДУСТРИСКИ
НЕОПАСЕН ОТПАД
Задача 1: Набавка и одржување на садови за
отпад

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за
спроведување на Програма за управувањесо
отпад на територијата на Општина Велесза
2017 година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Год и ш н и от и з ве ш та ј з а с п р о вед у ва њ е н а
Програма за управувањесо отпад на
територијата на Општина Велесза 2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службенгласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/23
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Врз основа на член 23, став 2 од Законот
за управување со отпадот ("Сл. весник на РМ"
бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 82/09,
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16), член 36, став
1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), а согласно член 45
став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.
гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09 и
18/10),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 14.03.2018 година, усвои
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА
Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за управување со отпад го опфаќа
периодот јануари-декември 2017 година.
Општина Велес во соработка со ЈКП Дервен ги
реализираше активностите согласно утврдените
активности во Програмата за управување со
отпад за 2017г.
Годишниот извештај опфаќа активности
финансирани преку сопствени средства од
Буџетот на Општина Велес с о средства од
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на заштитата на животната средина за
2017г., како и сопствени средства на ЈКП Дервен.

Се изврши набавка на 10 нови контејнери
од 1,1м3за поставување на јавните површини,
како и за правни лица кои создаваат поголеми
количини на отпад.
- Репарирање и фарбање на контејнери
Согласно Одлук ата за постапување со
комунален,комерцијален и другите видови
неопасен отпад на територијата на Општина
Велес, ЈКП Дервен како давател на услугата за
собирање,транспортирање и депонирање на
отпад,должен е да врши одржување,
репарирање, поправка и фарбање на контејнери
за отпад по потреба, се со цел контејнерот да ја
врши функцијата и да не ја нагрдува околината.
Во текот на 2017г превземени се активности
околу одржување на контејнери од 5м³ и 1.1 м³.
Заварување на капаци направено е вкупно на 50
контејнери од 1,1 м³.
Комплетно репарирање и фарбање
направено е на 6 контејнери од 5м³.
Репарирање на контејнери од 1.1 м³(со
фарбање) направено е на 61 контејнер и најчесто
ги опфаќа следниве операции: исправање на
страни на контејнери,заварување на држачи на
тркалца,заварување на држачи за кипање и
друго.
- Замена на тркалца на контејнерите
Заменети се вкупно 132 тркалца на контејнерите
од 1,1м³ согласно следната табела:
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Табела 1. Преглед на локации на контејнери со заменети тркалца
Ред.
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Име на улица
Благој Ѓорев
Лазо Осмаков
Архангел Михаил
Христо Татарчев
Димитар Влахов
8-ма Велешка
Димко Најдов
Тодор Христов Офицерчето
Христо Узунов
Страшо Пинџур
Кирил и Методиј
Методија Андонов Ченто
Алексо Демниевски
Наум Наумовски Борче
11-ти Октомври
Ѓоре Органџиев
Оливер Китановски
Никола Оровчанец
Кумановска
Илинденска
8-ми септември
Петре Прличков
Невена Георгиева Дуња
вкупно

Број на тркалца
со кочници
9
2
2
1
/
1
1
/
1
1
1
3
2
1
2
/
/
1
/
2
1
1
32

Број на тркалца
без кочници
20
10
4
5
7
5
3
3
/
3
4
5
4
2
4
1
1
1
3
1
3
1
10
100

Споредба на бројот на заменети тркалца на контејнерите од 1.1м³ за 2013, 2014,
2015, 2016г. и 2017г. е дадена во сладната:
Табела бр.2 Број на заменети тркалца по години

1
2
3
4

година
2013
2014
2015
2016

5

2017

број на тркалца
309
375
197
140
132

Од бројките дадени во Табела 2 може да се види дека во однос на предходните
години, во 2017г. заменети се значително помал број на тркалца.
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-Перење на контејнери
Поради порастот на температурите, со цел да се
одржи чистотата на садовите и да се спречи
ширењето на непријатна миризба од 01 април-31
ок томврисек оја година се врши перење на
контејнерите од 1,1м³ и 5м³.
Локации каде што се вршеше често перење на
контејнерите се:
градските пазари,
ул. Христо Татарчев (поради густата
населеност, училиште, ученички дом),
ул.Тодор Христов Офицерчето (детска
градинка),
ул.Страшо Пинџур (Народна кујна),
ул. Благој Ѓорев (Нов театар),
ул. 8-ми Септември
ул. Димитар Влахов,
ул.Петре Прличко,
ул. Архиепископ Михаил,
ул. Кирил и Методиј.
Во тек от на 2017г. извршени се вк упно 695
перења на контејнери, од кои 515 на контејнери
од 1.1 м³ и 180 на контејнери од 5м³.
За разлика од 2016г. бројот на перења е зголемен
за 223.
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Задача 2: Набавка на стандардизирани канти
за 1860 домаќинства
Се изврши набавка на стандардизирани канти за
1.860 домаќинства и тоа: 1000 зелени канти за
комунален отпад и 860 жолти к анти за
селектиран отпад, се избраа улици во градот за
дистрибуција на канти.
Во текот на акцијата на граѓаните заедно со
садовите им се поделија и 2 вида на
информативни летоци (Упатство за користење на
кантите за комунален и Упатство за користење на
кантите за селектиран отпад) преку кои тие се
информираа за начинот на постапување со
с а д о в и т е , н и в н и т е п р а в а и д ол ж н о с т и в о
постапувањето со отпадот кој го
с озд а ва ат. П од ел бата н а 8 6 0 ж ол т и к а н т и
предстои во 2018г.
Злени канти се поделија на домаќинства и на
правни лица со кои ЈКП Дервен има склучено
д о г о в о р з а п о с т а п у в а њ е с о
комунален/комерцијален отпад, а согласно
следните табели:

Табела 3. Дистрибуција на зелени канти од 120л. за комунален отпад

Ред
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Име на улица
Вера Циривири
Благој Абрашев
Орце Мартинов
Никола Оровчанец
Академик Пенчо Давчев
Скопска
Кукушка
Рилски Конгрес
Благој Нечев
Лазо Трпковски
Вардарска
Самоборска
Ѓорѓи Војтех
Ѓоре Органџиев
Страшо Пинџур
Скопски пат
Трајко Панов
Васил Иљоски
Тодорче Николовски
Благој Ѓорев
Речани
Правни субјекти
Други улици од 2016г. неподелени
Украдени
Неподелени канти (во магацин)
ВКУПНО

Поделени канти
184
19
69
34
4
10
36
80
73
52
28
7
14
27
16
9
19
9
49
12
17
50
15
9
158
1000
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Табела 4. Дистрибуција на зелени канти неподелени од улиците во 2016г.

Ред
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име на улица

Поделени канти

Партение Зоографски
Белградска
Крсте Мисирков
Кузман Јосифовски Питу
Васил Главинов
Димитар Влахов
Павел Шатев
Браќа Капчеви
Мите Богоевски
Костурска
ВКУПНО

1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
15

Табела бр.5 Дистрибуција на зелени канти кај правни субјекти

Ред
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Име на правен субјект

Поделени канти

РЕ Пазари
ООУ Блаже Коневски
Сеива (миг)
Сирмес
КПУ Идризово(Долно Оризари)
Никола Оровчанец(згради)
8ми Септември
Аркадија
Вечен Дом
Ѓорги Војтех (згради)
Хемомак пестициди
Црква Св. Кирил и Методиј
ВКУПНО

10
5
1
1
3
3
11
4
1
7
2
2
50

Задача 3: Постапување со искористени
/отпадни батерии
Од основните училишта и општината во
2017г. се собрани вкупно 40кг. отпадни батерии.
Задача 4 : Постапување со електричен и
електронски отпад (ОЕЕО)
Согласно Одлуката за управување со
отпадна електрична и електронска опрема од
домаќинствата на територијата на Општина
Велес, овластен собирач на отпадна електрична
и електронска опрема од домаќинствата на
територијата на Општина Велес е ЈКП
Дервен.Со цел организирање на системот тој
врши превземање, собирање, транспортирање,
складирање во посебно депо и предавање на
ОЕЕО на колективен постапувач НУЛА ОТПАД
ДОО Скопје, кој има добиено Дозвола за вршење
на дејност складирање и третман на отпад, од
Министерството за животна средина и
просторно планирање.

Оваа година се продолжи со
в о с п о с т а в е н и т е а к т и в н о с т и в о 2 0 1 6 г. з а
постапување со отпадот согласно обврските за
што постои уредна документација во согласност
со закон и тоа;
-организирана е општинска собирна
акција за ОЕЕОкоја се реализираше од 10-30
ноември 2017г.,
- на акцијата и претходеше изготвување
н а и н ф о р м ат и ве н л ето к з а г р а ѓ а н и те ч и е
п еч ате њ е е ф и н а н с и р а н о од с т р а н а н а
колективниот постапувач НУЛА ОТПАД ДОО
Скопје дистрибуиран со сметките за комунални
услуги.
Акцијата се спроведе многу успешно.
Соработката со граѓаните и правните субјекти
беше на очекуваното ниво. Услугата беше
бесплатна за граѓаните
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Табела бр.6 Преглед на видот и количините на собрана ОЕЕО

Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7

ДАТУМ

КОЛИЧИНА (kg)
1.598
2.330
2130
400
430
1.460
8.348

07.04.2017
27.04.2017
20.06.2017
13.07.2017
13.11.2017
29.11.2017
Вкупно

директните учесници, нивните раководители и
општината.
Во заедничка соработка со Општина
Велес и ЈКП Дервен, од 01.04.2017г. се изготвени
и отпачатени обрасци за дневна евиденција на
настани и воведување на систем на известување
за состојбата на дневна основа заради
подобрување на услугите кон граѓаните.
Во овие обрасци секој возач на возило во
смена го пополнува образецот, ги евидентира на
многу лесен начин сите настани кои ќе ги затекне
на лице место (дефект на возило, причини за
неможност за собирање на отпадот, затекнат
растителен или др. вид на отпад на јавните
површини несоодветен за собирање во ноќните
часови).
Овие обрасци се прегледуваат од страна
на одговорниот работоводител, по што се
превземаат активности за санирање на
состојбата на теренот.

Задача 5: Постапување со отпадни тонери
Од печатењето на материјали во
општинската администрација и институциите кои
се во надлежност на општината, во депото на ЈКП
Дервен во 2017г. се собрани 214 отпадни тонери
спакувани и времено складирани на соодветен
начин, безбеден за животната средина. Склучен е
договор помеѓу Општина Велес и овластен
постапувач со отпадни тонери Ф-групација Скопје
за предавање на собраните отпадни тонери, но
оваа активност ќе биде спроведена во првиот
квартал на 2018г.
Задача 6: Подобрување на собирањето и
транспортирањето на отпадот
Собирањето и транспортирањето на
отпадот е најзначајната активност во системот за
управување со отпад. Она што е беше слаба
страна во системот е начинот на известување и
координација во извршување на услугата меѓу

Табела бр. 7 Преглед на причини за несобирање на отпадот

Ред.
бр

1

Дата
03.04.2017

Оставен отпад
-

-

2
3
4

04.04.2017
05.04.2017
06.04.2017

5

09.04.2017

6
7

10.04.2017
11.04.2017

Малина, Л.Осмаков, Пошта контејнер
сендвичара Круг
Гимназија
–

- дефект на возило – електрика
- ул.Архиепископ Михаил – фурни
- Народна кујна
- Жаба зграда
-СИЗ
-УЗУС – два контејнери
- Офицерски
- ул.Димитар Влахов
- ул.А.Шурков
- ул.А.Шурков

Причина
Габаритен отпад
Трева
Паркирани возила
Гранки

Градежен шут
Паркирани возила
Градежен шут
Градежен шут
Градежен шут
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8

11.04.2017

- ул.АСНОМ, Вук контејнери, ЈХК Џинот

9

12.04.2017

- Стоковна кај рампа
- Жаба зграда, Мало пазарче
- ул. Л.Осмаков

10

13.04.2017

- ул. Л.Осмаков
- Градинка Жаба зграда, ул.Васил
Главинов бр.80 и бр.84
- Северов

11

17.04.2017

- ул.Ѓорѓи Димитров, Јордан Џурнов
- ул.Благој Нечев, ул.Л.Осмаков

12
13
14

19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017

- ул.Архиепископ Михаил фурни
- ул.Васил Главинов
- Маслодајна

15

22.04.2017

- Гардениа

16

23.04.2017

17

24.04.2017

18

25.04.2017

- ул.Маца Овчарова
- ул.Тодор Јанев не е земен еден
контејнер
- ул.Тодор Јанев
- ул.Архиепископ Михаил
- Уската контејнерот
- Жаба зграда
- ул.Васил Главинов
- Пазарче трговски

19

26.04.2017

- Нов театар
- ул.Рилски конгрес
-ул.Богдан Прличков бр.22
- Фурни

20

28.04.2017

21
22
23
24
25

11.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
15.05.2017
16.05.2017

- Жаба зграда
- Јовче Ќучук
- Црна џамија – градинка
-Кај Чаро
- Дефект гуми, дефект црево на ладилник
- Пазарче трговски
- ул.Ѓорѓи Димитров
- Уска контејнер
- ул.Луј Пастер – трансформатор

26

18.05.2017

- Галарија Дворови

27

19.05.2017

- Бугарска амбасада
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Електричен отпад и
делови од електронски
отпад
Паркирани возила
Гранки
Габаритен отпад и
градежен шут
Градежен шут и
габаритен отпад
Градежен шут
Габаритен отпад
Дефект возило
Гранки, градежен шут и
земја
Паркирани возила
Паркирани возила
Контејнерот е полн со
гранки
Дефект – блокирано
увце
Прекопана улица
Дефект блокирани
кочници
Габаритен отпад
Гранки
Пред контејнерот
истурена земја
Контејнерот полн со
гранки
Контејнерот полн со
плочки
Градежен шут
Контејнерот е полн со
гранки
Затворена се
прекопува
Габаритен отпад
Паркирани возила
Градежен шут
Паркирани возила
Паркирани возила
Гранки
Гранки
Габаритен отпад
Земја и градежен шут
Дефект на возило –
дупнати две гуми
Габаритен отпад,
гранки
Паркирани возила
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28

20.05.2017

29

21.05.2017

30

22.05.2017

31

23.05.2017

- ул.Орце Шутев

32

24.05.2017

- ул.Бане Андреев Ронката,
ул.Архиепископ Михаил, ул.Кирил и
Методиј и дел од ул.Рилски Конгрес
- Железен мост
- контејнерот кај Уска
-Галарија, ул.Кирил и Методиј

33

25.05.2017

34
35

26.05.2017
28.05.2017

36

29.05.2017

37

30.05.2017

38

31.05.2017

39

01.06.2017

40

02.06.2017

41
42

04.06.2017
05.06.2017

43
44
45
46

07.06.2017
08.06.2017
09.06.2017
11.06.2017

47

12.06.2017

48

13.06.2017

49
50

14.06.2017
16.06.2017

51

17.06.2017

- ул.Благој Ѓорев – Офицерски, Пазарче
трговски
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- ул.Родна Ивева
- ул.Васил Главинов, ул.Бл.Нечев
- Галарија
-Уред

- ул.Лазо Осмаков
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- дефект прегорени осигурувачи
- ул.Стеван Богоев плоча, ул.Лазо
Осмаков, Вук контејнери, Касарна 1
контејнер
- дефект возило – проблем со воздух
- ООУ Блаже Конески, ул.Ганчо Хаџи Панзов
-градинка Црна џамија
-ул.Васил Главинов, ул.Л.Осмаков и
ул.С.Богоев
-ул.8ма Велешка
- ул.Архиепископ Михаил фурни и
ул.Благој Ѓорев кај скара Диме (населба)
- Којник Теќе
-Симпо
-ул.Архиепископ Михаил фурни
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- Камено брдо
- контејнер наспроти Пошта
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- Теќе кај дуќанот
- градинка Црна џамија
- ул.Васил Главинов
- Малина голем контејнер
- Пазарче населба
- Дворови подвозник
- Пазарче населба
- Интернационал Јавор
-ул.Архиепископ Михаил фурни
- Дворови
- кај Џинот
- Кај Пазарче Населба

Бр.4 стр. 287

Гранки
Паркирани возила
Габаритен отпад
Гранки
Габаритен отпад
Контејнерот полн со
градежен шут
Габаритен отпад,
градежен шут
Паркирани возила
Градежен шут
Градежен шут
Гранки и габаритен
отпад
Паркирани возила
Паркирани возила
Гранки

Гранки
Паркирани возила
Гранки и габаритен
отпад
Контејнерот полн со
градежен шут
Паркирани возила
Паркирани возила
Габаритен отпад
Гранки и габаритен
отпад
Паркирани возила
Паркирани возила
Габаритен отпад
Паркирани возила
Градежен шут
Градежен шут
Паркирани возила
Габаритен отпад
Градежен шут
Гранки, габаритен
отпад
Паркирани возила
Градежен шут
Паркирани возила
Паркирани возила
Градежен шут
Градежен шут

14 март

2018
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52

18.06.2017

- ул.Архиепископ Михаил фурни,
ул.П.Зографски, ул.С.Петков
- ул.Кузман Јосифовски Питу,
ул.Бл.Нечев
- Стоковна контејнери
- ул.Андон Ќосето, ул.Родна Ивева
- Тавеко Дворови десно до Вардар
- ул.Б.Каракостев кај продавницата
- ул.Л.Осмаков до Деспина гаражи
- дефект се скрши рачка за собирање на
отпад
-ул.Архиепископ Михаил
- ул.Кирил и Методиј

53

19.06.2017

54
55

20.06.2017
21.06.2017

56

22.06.2017

57

23.06.2017

58
59

25.06.2017
26.06.2017

60
61

27.06.2017
28.06.2017

62
63
64

28.06.2017
29.06.2017
30.06.2017

65

01.07.2017

66
67
68

02.07.2017
03.07.2017
05.07.2017

- дефект – дупнати гуми
- цел реон не е собран
- Сама
- Ловно
- Андон Ќосето – десно сокакот

69

06.07.2017

- ул.Гемиџиска

70

09.07.2017

71
72
73

10.07.2017
11.07.2017
12.07.2017

74

13.07.2017

75

16.07.2017

- ул.Благој Ѓорев кај Димче скара
Населба
- ул.Архиепископ Михаил фурни
-Железен мост
- дефект каиш на алтернатор
- Црна џамија – градинка
-Кирил и Методиј – контејнерот кај
училиштето
-Варница
-8ма Велешка
- Долни дуќани
- кривина Узус
- ул.Архиепископ Михаил фурни

- ул.Архиепископ Михаил фурни
- Пазарче населба
- дефект – скршен крстач, прегорено
светло на приколка, дупнати гуми
- ул.Петре Милевски
- дефект – дупнати гуми
- ул.Архиепископ Михаил фурни,
ул.Бл.Ѓорев кај скара Димче населба
- Превалец кај кривината
- ул.Мицко Козар
- Васил Главинов
- дефект дупнати гуми
- Болница

Бр.4 стр. 288

Градежен шут
Гранки
Габаритен отпад
Гранки
Габаритен отпад
Оставен електронски
отпад
Градежен шут и гранки
Гранки
Контејнер полн со
градежен шут и
електронски отпад
Паркирани возила
Габаритен отпад

Паркирани возила
Паркирани возила
Габаритен отпад
Прекоп на улицата
Паркирани возила
Контејнерот нема дно и
капак
Дефект инсталација
Контејнерот преполн со
градежен шут
Паркирани возила до
контејнерот
Цементиран е сокакот
Прекопување на
улицата
Гранки и кабли
Паркирани возила
Градежен шут

Паркирани возила
Електронски отпад и
градежен шут
Габаритен отпад
Гранки и ископан канал
Гранки
Габаритен отпад
Паркирани возила

14 март

2018
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76

17.07.2017

- ул.Јордан Џурнов, Узус, контејнерите
кај Вук, Базент
- ул.Луј Пастер
- Црвен крст
- Офицерски
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- Бузалково
- ул.Димо Хаџи Димов, Црвен крст
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- Железен мост
-ул.Максим Горки, ул.Богдан Каракостев,
ул.Л.Осмаков
- ул.Петре Милевски
-дефект на возила (нема светло, дефект
на пумпа, движење на мерцедес)
- Пазарче населба
- Црвен крст
- ул.Славе Петков бр.21
- Галарија

77

18.07.2017

78

19.07.2017

79
80
81

20.07.2017
21.07.2017
23.07.2017

82

24.07.2017

83
84
85

25.07.2017
26.07.2017
31.07.2017

86
87
88

02.08.2017
04.08.2017
06.08.2017

- пред Бојка дуќанот слепото сокаче
- дефект – нема струја на тракторите
- ул.Архиепископ Михаил
- галарија

89
90

07.08.2017
09.08.2017

91

10.08.2017

- ул.Архиепископ Михаил
- ул.Архиепископ Михаил, Стоковна
контејнери, Бане Андреев Ронката
- Уред, Саат, Дворови, Речани

92
93
94

11.08.2017
13.08.2017
16.08.2017

95
96
97
98

17.08.2017
18.08.2017
20.08.2017
21.08.2017

99
100
101
102
103
104
105

22.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
26.08.2017
27.08.2017
28.08.2017

- Дворови
- ул.Архиепископ Михаил
-ул.Архиепископ Михаил
- кај Чаро
-ул.Архиепископ Михаил
- ул.Јовче Ќучук кај Манасот
- ул.Архиепископ Михаил
- Суд
-Уска
- Суд, Лазо Осмаков, Камено брдо
-Суд, ул.Архиепископ Михаил фурни
- Суд
- позади Суд
- Суд
-ул.Архиепископ Михаил
- Стоковна, Плоча

Бр.4 стр. 289

Гранки
Паркирани возила
Гранки
Габаритен отпад
Паркирани возила
Градежен шут
Гранки
Превртени контејнери
Градежен шут
Габаритен и
електричен отпад
Паркирани возила

Градежен шут и гранки
Гранки
Габаритен отпад
Оставен отпад од
секаков вид
Паркирани возила
Паркирани возила
Оставен габаритен
отпад
Паркирани возила
Паркирани возила
Дефект назад на
корпата има пукнато
црево и пукнати задни
гуми
Дефект
Паркирани возила
Паркирани возила
гранки
Паркирани возила
Паркирани возила
Паркирани возила
Дефект да се завари
увцето
Скршен контејнер
Паркирани возила
Паркирани возила
Нема увце
Паркирани возила
Тежок контејнер
Паркирани возила
Паркирани возила

14 март

2018

106
107
108
109
110
111

29.08.2017
30.08.2017
01.09.2017
03.09.2017
04.09.2017
06.09.2017

112
113

08.09.2017
10.09.2017

114

11.09.2017

115
116

13.09.2017
14.09.2017

117
118
119
120

17.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
26.09.2017

121

27.09.2017

122
123
124
125
126

28.09.2017
29.09.2017
03.10.2017
04.10.2017
05.10.2017

127

08.10.2017

128
129
130
131

09.10.2017
13.10.2017
16.10.2017
18.10.2017

132
133
134
135

19.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
22.10.2017

136

23.10.2017

137

24.10.2017

138
139

25.10.2017
26.10.2017
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- Дворови
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- ул.Јовче Ќучук
- Второ кладенче
-ул.Кумановска
- ул.Георги Димитров
- Болница
- каменот Сиз
- контејнерче Дервен
- Болница
- ул.Петре Прличко
- Скривница – плоча
- Болница контејнери
- Ловно
- Петре Милевски
- Дуле гледачот
- Болница и кај Бошко
- Стоковна, Пармак, Јовче Ќучук
- Бане Андреев Ронката
- Башино Село
- кај Бошко
- Керамидна
- Костурница, Родна Ивева, Стојан
Бурчевски
- Фурни
- Керамидна – една улица
- Стоковна
- Дворови
- Превалец
- фурни
- Превалец
- Мишелинко, Црна џамија,
Жито,Стоковна
- контејнер Пармак
- градинка
- Бане Андреев Ронката, Мирче Ацев
- фурни, Кирил и Методиј
-Превалец
-Железен мост, Народна кујна
- Пармак
- централно градско подрачје – цел реон
- цел реон Рилски конгрес, Сараевска
- ул.Костадин Бодин, Рилски конгрес,
Кирил и Методиј, Стар мост
- ул.Архиепископ Михаил, ул.Никола
Оровчанец, Дворови, Речани, Саат,
Камено брдо, Базент
- Водно
- ул.Александар Несторовски, ул.Никола
Оровчанец, ул.Кузман Јосифовски Питу
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- ул.Архиепископ Михаил фурни

Бр.4 стр. 290

Дефект возила
Коли паркирани
Коли паркирани
Бетонирана улица
Бетонирана улица
Паркирани возила
Шут
Шут
Дефект на контејнер
Шут
Дефект возила
Паркирани возила
Шут
Шут
Паркирани возила
Паркирано возило
Дефект возила
Паркирани возила
Паркирани возила
Дефект на контејнерче
Коли
Отпор на работник
(казнет)
Дефект на возило
Паркирани возила
Паркирано комбе
Паркирано комбе
Паркирани возила
Ископан пат
Оставено возило
Ископан пат
Паркирани возила
Паркирано возило
Нема клуч
Паркирани возила
Паркирани возила
Поткопан пат
Паркирано комбе
Нема луѓе
Нема луѓе
Паркирани возила
Дефект на возило
Запален контејнер
Дефект возила
Паркирани возила
Паркирани возила

14 март

2018

140

27.10.2017

141
142
143
144

29.10.2017
30.10.2017
31.10.2017
02.11.2017

145

05.11.2017

146

06.11.2017

147

07.11.2017

148
149
150

10.11.2017
11.11.2017
12.11.2017

151

13.11.2017

152

16.11.2017

153

17.11.2017

154
155

18.11.2017
19.11.2017

156
157

20.11.2017
21.11.2017

158

22.11.2017

159

24.11.2017
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- ул.Јовче Ќучук, Теат ар
- ул.Лазо Осмаков, мост
- ООУ Кирил и Методиј
- Теќе, Речани
- Пармак, ул.Јовче Ќучук
-Народна кујна
-плоча
- стоковна два не земени контејнери
- дефект на камион
- ул.Максим Горки, ул.Архиепископ
Михаил фурни, ООУ Кирил и Методиј
- ул.Лазо Осмаков
- Кај Бекташ (Али)
- Пармак
- Стоковна до рампа два контејнери
- Стоковна
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- два контејнери кај новите згради,
ул.Ризо Ризов, ул.Љубе Митев и
базентот
- ул.Архиепископ Михаил фурни
- дефект дупната гума
- Народна кујна
- Железен мост
- Камено брдо, базент
- ул.Орце Шутев
- кај Скршениот
- Текстил Илина
- Маца Овчарова
- еден контејнер кај Пармак извртен
- Жаба зграда до градинка
- цел реон не земен
- Црна џамија
- Плоча
- ул.Јовче Ќучук
- кај Пармакот контејнерот е преполн
- Благој Кирков
- фурни, ООУ Кирил и Методиј
- дефект скинат штраф на преден лев
федер
- кај Пармак – паркиран камион
- ул.Бл.Ѓорев кај Багремче
-ул.Климент Охридски - лево сокакот
-ул.Тодор Христов Офицерчето
- ООУ Кирил и Методиј-еден контејнер

Бр.4 стр. 291

Паркирани возила
Шут
Заклучено
Дефект
Паркирани возила
Габаритен отпад и
градежен шут
Паркирани возила
Паркирани возила

Повреда на работник
Габаритен отп ад и
гранки
Паркирани возила
Паркиран камион
Паркирани возила
Паркирани возила
Паркирани возила
Дефект дупнати предни
и задни гуми
Паркирани возила
Гранки
Габаритен отпад
Дефект – дупнати гуми
Паркирани возила
Паркирано возило
(Никоб осигурување)
Истоварена роба
Паркирани возила
Габаритен
Дефект- нема струја
контакт
Гранки
Паркирани возила
Паркирани возила
Гранки
Шут

Гранки
Паркирани возила
Габаритен отпад
Скршени тркалца

14 март

2018

160

26.11.2017

161
162

27.11.2017
28.11.2017

163
164
165

29.11.2017
30.11.2017
01.12.2017

166

03.12.2017

167

04.12.2017
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- Кај споменикот и Малина, Општина
- ул.Архиеписко Михаил - фурни
- Камено брдо, базент
- ул.Орце Шутев
- кај споменикот и Малина
- ул.Маца Овчарова
- кај Малина
- кај Пармак
- кај Стоковна
- ул.Архиепископ Михаил – фурни,
ООУ Кирил и Методиј
- дефект
- дефект
- дефект
- контејнерите спроти Интернат

Овој извештај е разгледуван на редовните
состаноци на тимот кој ја спроведува
Програмата и од истиот може да се согледаат
причините за нецелосно извршување на
услугата –се работи за дефекти на возила за
собирање на отпад, а најчесто причината за
н е и з в р ш у в а њ е н а у с л у гат а е н е п р о п и с н о
паркирање на возила од страна на граѓаните.
Овие пречки ќе се разешуваат во 2018г. во
соработка со МВР-СВР Велес.
Задача 7: Воведување на населеното место
Клуковец во интегрираниот систем за
управување со отпад
Оваа задача не е реализирана заради
стариот и дотраен возен парк и нереализирање

Бр.4 стр. 292

Градежен шут
Габаритен отпад
Лизгав терен
Паркирани возила
Градежен шут
Паркирани возила
Паркиран камион
Паркирани возила
Паркирани возила
дупнати предни гуми
на возила
дупнати гуми на
приколка
пукната гума погонска
на трактор
гранки

на набавк ата на ново возило кое беше
предвидено во Програмата.
Задача 8: Годишна акција за собирање на
габаритен отпад
Го д и ш н а т а а к ц и ј а з а с о б и р а њ е н а
габаритен отпад се реализираше од 10 март до
10 април 2017г.
За подигнување на јавната свест беа
дистрибуирани информативни летоци преку
сметките
за комунални услуги до сите правни и физички
лица корисници на комуналните услуги.

Табела бр.8Собрани, транспортирани и депонирани габаритни предмети
кои не се за понатамошна употреба

Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вид на отпад
кревет (спална-растурен)
тепих
душек
наткасна
тросед(растурен)
фотеља
висечки орманчиња
садопер
даски
кауч
табуретка
детска количка
пружина
врати
прозори

количина
14
11
26
1
10
13
24
3
10
45
1
1
1
15
15

14 март

16
17
18
19
20
21
22
23
24

2018
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стиропор
када
WC шоља
ролетни
точак
даска за пеглање
текстил-јамболии
стол
сушара за алишта

Во акцијата беа собрани 100м³ отпад
што е за 30м³повеќе од 2016г. Услугата беше
бесплатна за граѓаните и беше побарана од
105корисници.
По собирањето, габаритниот отпад се
транспортираше до општинската комунална
депонија за крајно отстранување на посебен
простор определен за ваков вид на отпад.
V.2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ
Задача 1: Спроведување на План за чистење
на диви депонии
Согласно зацртаните активности од
Програмата за управување со отпад за 2017
година за чистење на диви депонии, Општина
Велес и ЈКП “Дервен” спроведоа активности за
ч и с т е њ е н а д и в и т е д е п о н и и н а с л ед н и т е
лок ации: Превалец (брег на рек а Тополк а),
пристапен пат пред градските гробишта Раштани,
простор зад ООУ Кирил и Методиј, зад Народен
музеј, брег на Битолска пруга, ул. Лазо Осмаков
( з а д п и це р и ј а Д а В и н ч и ) . Д о п ол н и тел н о е
извршено отстранување на азбестноцементни
табли на простор спроти некогашниот ресторан
ОХОХО, вонредно чистење на дивата депонијата
од градежен шут и абестноцементи табли во
зелениот појас спроти некогашната Топилница.
Со санација и расчистување на дивите
депонии се растерети животната средина на
територијата на општината од отпад во количина
од 225м3.
V.3 ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД
Задача1: Поддршка на акции за собирање на
отпад
В о 2 0 1 7 г. п р о д о л ж и а к ц и ј а т а з а
”Прогласување на најдобар собирен центар за
отпад во училиште и објект во градинка” во кој беа
в к л у ч е н и о с н о в н и те у ч и л и ш та и д етс к ата
градинка.
Признанија добија:ОСУ Јовче
Тесличк овзанајголемо к оличество с обран
ОЕЕОи ОЈУДГ Димче Мирчев за најголемо
количество собрана хартија, ПЕТ амбалажа и
отпадни батерии.
На најдобрите им беа поделени пригодни
награди: LCD проектор и печатач, обезбедени од
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страна на к олек тивниот постапувач НУЛА
ОТПАД ДОО Скопје.
V.4 ПРОМОЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 3Р
(РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ)
ВО ДОМАЌИНСТВАТА И КОМЕРЦИЈАЛНИОТ
СЕКТОР
Задача 1: Развивање на кампања за
подигнување на јавната свест за промоција на
придобивките од 3Р за човековото здравје и
животната средина
В о 2 0 1 7 г. б е а о т п е ч а т е н и и
дистрибуирани до граѓаните со сметките за
комунални услуги:
- леток за промоција на акцијата за
собирање на габаритен отпад,
- леток за користење на зелени кати за
комунален отпад,
- леток за користење на жолти канти за
селектиран отпад,
- леток за проширувањето на реонот за
собирање на картонска амбалажа од
комерцијалниот сектор.
Како што е погоре споменато во
извештајот, беше отпечатен и дистрибуиран до
граѓаните и леток за промоција на акцијата за
собирање на отпадна електрична и електронска
опрема чие печатење беше финансирано од
колективниот постапувач.
Задача 2: Воспоставување на комплетна
оперативност на Собирниот центар за отпад
од пакување
Потполна оперативност на Собирниот
центар обезбедува континуирани активности за
сортирање, балирање, мерење и складирање на
о т п а д о т, н е г о в о п р е д а в а њ е н а о в л а с т е н
постапувач, подготовка на документација за
к ол е к т и в н и от п о с т а п у в ач , од р ж у в а њ е н а
опремата (преса, вага палетар, стокова вага,
опрема за видео надзор, фотоволтаичен систем
и сл.).
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Превземањето на отпадот од примарната
селекцијасе врши двапати месечно во сабота, во
текот на денот. Резултати од собирањето на ПЕТ
амбалажа не може да се прикажат за 2017г. затоа
што сеуште не е склучен договор со овластен
постапувач за ПЕТ амбалажа. Целокупното
количество на собран отпад е складирано во
дворната површина на Собирниот центар, но
значителни резултати од примарната селекција
сеуште нема.
Од 1-ви Септември 2016г, ЈКП Дервен во
соработка со Општина Велес започна со одделно
собирање на картонска амбалажа од трговските
објекти. За таа цел ангажирано е возило кое врши
собирање само на картонска амбалажа директно
од пред трговските објекти. ЈКП Дервен како
собирач на пакувања и отпад од пакување има
склучено договор за деловно-техничка соработка
со Друштвото за управување со пакување и отпад
од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје, во врска со
услугите за постапување со овој вид отпад кој
претставува комунален отпад на територијата на
Општина Велес.
За продажба и откуп на целокупната
стара хартија и картон што ЈКП Дервен ќе ја
собере, склучен е Договор за соработк а со
НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје, кој истата целосно ја
превзема односно откупува.
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Со оваа ак тивност голем дел од
к артонск ата амбалажа која завршуваше во
контејнерите измешана со останатиот комунален
отпад одвоено се собира и со неа се постапува
согласно Законот за постапување со отпад од
пакување.
Воспоставување на модел за соработка со
неформалните собирачи на отпад од пакување
кои сеуште се стационирани на општинската
комунална депонија и неовластено селектираат
отпад, но сеуште не е воспоставен модел за
соработка и нивно вклучување во формалниот
систем за управување со отпадот. На депонијата
постојано се присутни, с обираат отпад од
пакување и без никаков надзор го изнесуваат
надвор од депонијата со што се губат голем дел
од количините за рециклабилен отпад , како и
финансиските средствата кои може да бидат
обезбедени по овој основ.

Табела бр.9Собрани количини картонска амбалажа 2017г.

Ред број
ДАТУМ
1
2
3
4
5
6
7
8

15.05.2017
16.05.2017
22.06.2017
29.06.2017
15.08.2017
20.09.2017
25.10.2017
12.12.2017
Вкупно

Задача 3:Воспоставување на пилот
активности за собирање на отпадно стакло
ПАКОМАК ДОО Скопје ги донираше, а
ЈКП Дервен ги постави 10те контејнери за
собирање на старо, отпадно aмбалажно стакло
(амбалажа од шишиња, тегли)во непосредна
близина на следните локации: ТУШ, БРАКО,
КАПРИ, ВЕ-МОЛ, ПАБ, САКО ТРЕЈД, Градски
парк, по должина на ул. Лазо Осмаков.

КОЛИЧИНА (кг)
8.440
8.060
4.060
7.010
6.480
6.930
5.825
7.450
54.255
За таа цел, беа доставени
информативни летоци до сите угостителски
објекти. Активностите започнаа на 01.11.2017г.
З а д в а м е с е ц и с о б р а н и и п р ед а д е н и н а
ПАКОМАК се 3.110кг. отпадно стакло.
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Табела 10. Вкупни количини собрани видови селектиран отпад за 2107г.

Вид на отпад
Електронски и електричен
Габаритен
Отпадно стакло
Картонска амбалажа
Интертен отпад
Отпадни батерии

Количина
8.348кг
100 м3
3.110 кг
54.255кг
225 м3
40кг

Табела 11. Количини на депониран комунален и друг вид неопасен отпад на општинската
комунална депонија за 2017г.
фактор

Ре
д.
бр

Шифра

1

Вид на отпад

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
2
1
1
2
0
0
0
2

0
0
5
5
0
4
2
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
1
1
2
1
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
9
0

1
2
2
1
1
8
2
9
8

10

1

0

1

2

0

8

11
12

1
0

0
2

0
0

1
3

0
0

1
4

13
14
15
16
17

1
0
1
1
0

2
2
7
9

0
0
0
1
0

1
3
5
2
1

0
9
0
1
0

1
9
4
2
5

3

Фактор
на
конверзиј
а
4

измешан комунален

отпад од пазари
пакување од пластика
пакување од хартија и картон
биоразградлив отпад
отпадни штавени кожи
отпад од животинско ткиво
друг текстилен отпад
биоразградлив отпад од кујни и
канини
керам, цигли, плочки и
град.материјал
пепел, згура и прашина од котли
мат. несоодветни за
консумирање
Метална инд
друг отпад(тутун)
земја и камења
друг отпад( од фирми отпади)
Стружанки,деланки,дрво(дрвна
инд)
Вкупно(без земја)
Вкупно(со земја)

Количина на примен
отпад
t

m³

5

0,26
0,14
0.22
0.2
0.38
0.51
0.83
0.17
0.20

18793
893,2
314,6
253
418
632,4
1112,2
634,1
398

72281
6380
1430
1265
1100
1240
1340
3730
1990

0,56

184,8

330

0,46
0,41

250,7
475,6

545
1160

0,30
0,19
1,06
0,37
0,25

505,5
4,75
1838
231,25
22,5

1685
25
1734
625
90

25.123,6
26.961,6

95.216
96.950

Табела 12. Податоци за примениот отпад шут од градење и рушење
Ред.
бр

фактор
Шифра

1

Вид на отпад

2

3

1
2

1
1

7
7

0
0

5
9

0
0

4
4

3
4
5

1
1
1

7
7
7

0
0
0

1
3
1

0
0
0

1
2
3

земја и камења
мешани материј. од рушење и
градење
бетон
битуменска смеса
керамиди и керамика
вкупно

Количина на примен
отпад

Фактор на
конверзија
4

t

1.06
0.42

1969.5
250.7

1858
597

0.93
0.90
0.59

189
5.4
22.4
2437

203
6
38
2702

m³
5
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Од горенаведеното може да се
констатира дек а големи количини отпад за
реупотреба и рециклирање сеуште
завршуваатво депонијата.
Пожари на општинск ата к ом унална
депонија
В о 2 0 1 7 г. с е с л у ч и ј а 5 п о ж а р и н а
депонијата за комунален отпад и тоа
на11.04.2017, 26.06.2017, 13.07.2018г. 13.08.2017
и 01.11.2017г. Спроведени се сите процедури за
гасење на пожарот преку ангажирање на луѓе и
механизација.
V.5МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА/ПЛАНОТ
Задача 1: Оценување на спроведување на
програмата
С т ру ч н и те т и м о в и од Ј К П Д е р ве н и
Општина Велес организираат редовни состаноци
за напредокот во спроведување на Програмата
н а к о и с е р а з р е ш у в а ат п р о бл е м и т е , с е
предлагаат алтернативи и се сумираат
резултатите.
Евиденцијата за постапување со отпадот
се води во к онтинуитет к ак о воспоставена
редовна обврска.
Задача 2: Ажурирање на базата на податоци за
отпад
ЈКП Дервен во континиуитет ги
евидентира количините на отпад по фракции,
податоци за корисниците на услугата,
покриеноста на теренот. Се води дневен, месечен
и годишен извештај кој се доставува до
Градоначалникот на Општина Велес.
Во 2017г. се склучени 18 договори со
правни лица за постапување со комунален,
комерцијален и индустриски неопасен отпад на
територијата на општината.
Со ова секоја година се формира солидна
база на податоци која може да се следи и од која
се креираат понатамошните локални политики во
врска со управувањето со отпадот.
V.6 РЕГИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ,
ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА
ОТПАД
Задача 1: Учество во регионалниот систем за
управување со отпад
Во Министерството за животна средина и
просторно планирање се спроведуваше проектот
“Подготовк а на неопходните док ументи за
воспоставување на интегриран и финансиски
одржлив систем за управување со отпадот за
Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски
регион”. Двајца претставници од Општина Велес
во својство на членови и еден претставник во ЈКП
Дервен во својство на заменик член беа вклучени
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во Управувачкиот к омитет на проек тот к ој
редовно заседаваше и го следеше напредокот на
проектот.
Како финален дел на проектот кој заврши
во декември 2017г.за Вардарскиот регион е
изработена комплетна документација за учество
воИПА Програмата за финансирање на
регионално управување со отпадот. Извршен е
избор на регионална депонија за Вардарскиот
регион во Општина Рос оман, с о сладните
трансфер станици:
-ТС Велес - за општините Велес, Лозово и
Чашка;
-ТС Неготино - за општините Неготино и
Демир капија;
-ТС Кавадарци - за општина Кавадарци.
БУЏЕТ
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СТАВКА

Набавка на контејнери
од 1,1 м3и канти од
120л.
Поправка и одржување
на контејнери
Чистење на диви
депонии
Печатење на летоци
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Потрошени
средства
ЈКП (ден.)

Потрошени
средства
Општина (ден.)
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Донации од
колективни
постапувачи (ден.)

/

1.878.552,00

/

175.880

/

/

/

59.640

/

/

232.200

/

Набавка на ново возило
Набавка на полнач на
батерии за надградба
на системот за
производство на
електрична енергија

0
/

/
92.040*

/
/

Собирање на габаритен
отпад

25.000

/

/

/

/

214.760

/

/

12.000

/

/

30.000

200.880

2.262.432

256.760

ДОНАЦИИ
Набавка на 10
контејнери тип игло за
отпадно стакло
(донација ПАКОМАК)
Надградба на 2
трактори за собирање
на картонска амбалажа
(донација НУЛА ОТПАД)
Награди за конкурс на
училишта
(донација НУЛА ОТПАД)
ВКУПНО

ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ЗА СЕЛЕКЦИЈА

Горива и мазива
Жица за балирање манила
Работа на агрегат во
зимски период
Вкупно потрошени
средства

183.960

/

16.200

/

/
/

27.460

/

/

227.620**

/

/
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ПРИБРАНИ СРЕДСТВА ОД ПРОДАЖБА/ПРЕДАВАЊЕ НА СЕЛЕКТИРАН ОТПАД
Средства
трансферирани за
предадена картонска
амбалажа на
НУТРИВЕТ
Средства
трансферирани од
ПАКОМАК за предаден
отпад од пакување
Средства
трансферирани од
НУЛА ОТПАД за
собирање на ОЕЕО
Вкупно прибрани
средства

260.827

/

/

31.401

/

/

71.803

/

/

364.031

/

/

*Општина Велес учествуваше со кофинансирање на инвестицијата. Јавната набавка беше спроведена
од страна на ЈКП Дервен.
**во трошокот не е прикажана висината на трошоците за вработените кои работат во системот и се
редовно вреботени во ЈКП Дервен.
Бр. 64
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за примена на мерки за енергетска
ефикасност во 2017година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештај за примена на мерки за енергетска
ефикасност во 2017година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/23
14.03.2018 година
Велес

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за примена на
мерки за енергетска ефикасност во
2017година
1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за примена на мерки за енергетска
ефикасност во 2017година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службенгласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/24
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

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

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 299

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 300

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 301

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 302

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 303

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 304

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.4 стр. 305

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр. 65
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
Годишен финансов извештај за работата и
завршна сметка на Локалната библиотека
„Гоце Делчев“ Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
Годишен финансов извештај за работата и
завршна сметка на Локалната библиотека „Гоце
Делчев“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за
2017 година,што Советот на Општина Велес го
донесе наседницата одржана на 14.03.2018
година.
Број 08-1339/24
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 13 точка 3 од Законот
за библиотеките („Сл.весник на РМ“ бр.66/04,
89/08 и 116/10, 51/11, 88/15,152/15 и 39/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Службен весник на РМ”бр.5/02) и
член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(“Службен гласник на Општина Велес”бр.12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Годишен финансов
извештај за работата и завршна сметка на
Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес
за 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот финансов извештај за работата и
Завршна сметка на Локалната библиотека „Гоце
Делчев“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за
2017 година

Бр.4 стр. 306

2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338//25
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 66
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
Годишен финансов извештај за работата и
Завршна сметка на Локалната установа
„Народен музеј“ – Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
Годишен финансов извештај за работата и
З а в р ш н а с м ет к а н а Л о к а л н а т а у с т а н о в а
„Народен м узеј“ – Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/25
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 12, точка 3 од Законот
за музеите (“Службен весник на РМ”бр.66/04,
89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Службен весник на РМ”бр.5/02) и
член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес
(„Службен гласник на Општина Велес”бр.12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Годишен финансов
извештај за работата и Завршна сметка на
Локалната установа „Народен музеј“ – Велес
за 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот финансов извештај за работата и
Завршна сметка на Локалната установа Народен
музеј – Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за
2017 година
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338//26
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 67
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинската јавнаустанова за
деца Детска градинка„Димче Мирчев“-Велес
за 903, 787, 785 и 603 (општинска) за 2017
година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинската јавнаустанова за деца
Детска градинка„Димче Мирчев“-Велес за 903,
787, 785 и 603 (општинска) за 2017 година,што
Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/26
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 116, став 1, алинеа 4
од Законот за заштита на децата („Сл.весник на
РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15,192/15 и 27/16), член 36, став 1, точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на
РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),

Бр.4 стр. 307

Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинската
јавнаустанова за деца Детска
градинка„Димче Мирчев“-Велес за 903, 787,
785 и 603 (општинска) за 2017 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметка на Општинската јавна установа за деца
Детска градинка „Димче Мирчев“-Велес за 903,
787, 785 и 603 (општинска)за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-1338//27
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 68
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Средното општинско училиште
„Гимназија Кочо Рацин“- Велес за
903,787,785 и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
с м ет к а н а С р ед н ото о п ш т и н с к о у ч и л и ш те
„Гимназија Кочо Рацин“- Велес за 903,787,785 и
603 (општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/27
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
с м ет к а н а С р ед н ото о п ш т и н с к о у ч и л и ш те
„Гимназија Кочо Рацин“- Велес за 903,787,785 и
603 (општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/27
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член, 89а, став 1, алинеа 3
и 4 од Зак онот за средното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05,
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и
127/16), член 36, став 1, точка 9 од Законот за
л ок алната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Средното
општинско училиште „Гимназија Кочо
Рацин“- Велес за 903,787,785 и 603
(општинска) за 2017година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
с м ет к а н а С р ед н ото о п ш т и н с к о у ч и л и ш те
„Гимназија Кочо Рацин“Велес за 903,787,785 и
603 (општинска) за 2017година
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
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Бр. 69
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинско средното
училиште„Јовче Тесличков“Велес за 903,
787, 785 и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинско средното училиште„Јовче
Те с л и ч к о в “ В ел е с з а 9 0 3 , 7 8 7 , 7 8 5 и 6 0 3
(општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/28
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член, 89 а, став 1, алинеа 3
и 4 од З а к о н от з а с р ед н от о о б р а з о в а н и е
(„Сл.весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05,
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15,30/16 и
127/16), член 36, став 1, точка 9 од Законот за
лок алната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зане усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинско
средното училиште„Јовче Тесличков“Велес
за 903, 787, 785 и 603 (општинска) за
2017година

Број 25-1338//28
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметка на општинскотосредното училиште „Јовче
Те с л и ч к о в “ В е л е с з а 9 0 3 , 7 8 7 , 7 8 5 и 6 0 3
(општинска) за 2017година

14 март

2018

Службен гласник на Општина Велес_

2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//29
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 70
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Средното стручно општинско
училиште„Димитрија Чуповски“Велес за 903,
787 и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
с м ет к а н а С р ед н ото с т ру ч н о о п ш т и н с к о
училиште„Димитрија Чуповски“Велес за 903, 787
и 603 (општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/29
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член, 89 а, став 1, алинеа 3
и 4 од Зак онот за средното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05,
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и
127/16), член 36, став 1, точка 9 од Законот за
л ок алната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе

Бр.4 стр.309

ЗАКЛУЧОК
зане усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Средното
стручно општинско училиште„Димитрија
Чуповски“Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017година
1.Советот на Општина Велес него усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
с м ет к а н а С р е д н о т о с т р у ч н о о п ш т и н с к о
училиште „Димитрија Чуповски“Велес за 903,787
и 603 (општинска) за 2017година
2 . О во ј З а к л у ч о к вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//30
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 71
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметкана Средното стручно општинско
училиште„Коле Неделковски“Велес за 903,
785, 787 и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
с м ет к а н а С р е д н о т о с т р у ч н о о п ш т и н с к о
училиште„Коле Неделковски“Велес за 903, 785,
787 и 603 (општинск а) за 2017 година,што
Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/30
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член, 89 а, став 1, алинеа 3
и 4 од Зак онот за средното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05,
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и
127/16), член 36, став 1, точка 9 од Законот за
л ок алната самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина
Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ 12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
зане усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Средното
стручно општинско училиште„Коле
Неделковски“Велес за 903, 785, 787 и 603
(општинска) за 2017година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметка на Средното стручно општинско училиште
„Коле Неделковски“Велес за 903,785, 787 и 603
(општинска) за 2017година
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//31
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 72
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и
Завршнасметка на Општинското основно
училиште „Васил Главинов“Велесза 903,
787, и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште
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„Васил Главинов“Велесза 903, 787, и 603
(општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/31
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Зак онот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14,10/15,145/15, 30/16 и 127/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Васил
Главинов“Велесза 903, 787, и 603
(општинска) за 2017 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметк а на Општинското основно училиште
„ В а с и л Гл а в и н о в “ В ел е с з а 9 0 3 , 7 8 7 и 6 0 3
(општинска) за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//32
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 73
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште
„Благој Кирков“ Велесза 903, 787, 785 и 603
(општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметк а на Општинското основно училиште
„Благој Кирков“ Велесза 903, 787, 785 и 603
(општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/32
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14,10/15,145/15, 30/16 и 127/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Благој Кирков“ Велесза
903, 787, 785 и 603 (општинска) за 2017
година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметк а на Општинското основно училиште
„Благој Кирков“ Велес за 903, 787, 785 и 603
(општинска) за 2017 година.
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2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//33
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 74
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште
„Св. Кирил и Методиј“ Велесза 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште „Св.
К и р и л и М ет од и ј “ В ел е с з а 9 0 3 , 7 8 7 и 6 0 3
(општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/33
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Зак онот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14,10/15,145/15, 30/16 и 127/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Св. Кирил и Методиј“
Велесза 903, 787 и 603 (општинска) за 2017
година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметка на Општинското основно училиште „Св.
К и р и л и М етод и ј “ В ел е с з а 9 0 3 , 7 8 7 и 6 0 3
(општинска) за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//34
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 75
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште
„Блаже Конески“ Велесза 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметк а на Општинското основно училиште
„ Б л а ж е К о н е с к и “ В ел е с з а 9 0 3 , 7 8 7 и 6 0 3
(општинска) за 2017 година,што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/34
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Зак онот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14,10/15,145/15, 30/16 и 127/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Блаже Конески“ Велесза
903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметк а на Општинското основно училиште
„ Б л а ж е К о н е с к и “ В ел е с з а 9 0 3 , 7 8 7 и 6 0 3
(општинска) за 2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//35
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 76
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не
разгледување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Јордан Хаџи
Константинов Џинот“ Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не
разгледување на Годишен извештај за работата и
Завршна сметк а на Општинск ото основно
училиште „Јордан Хаџи Константинов Џинот“
Велесза 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 год.
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година,што Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/35
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14,10/15,145/15, 30/16 и 127/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не разгледување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Јордан Хаџи
Константинов Џинот“ Велесза 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година
1 . С о в ет от н а О п ш т и н а В ел е с н е го
разгледа Годишниот извештај за работата и
Завршната сметка на Општинското основно
училиште „Јордан Хаџи Константинов Џинот“
Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за 2017
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//36
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 77
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште
„Рајко Жинзифов“ Долно Оризари за 903,
787 и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува за Заклучокот за не
усвојување на Годишен извештај за работата и
Завршна сметк а на Општинск ото основно
училиште „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари за
903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година,што
Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/36
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Зак онот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 145/15, 30/16 и 127/16),
член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Рајко Жинзифов“ Долно
Оризари за 903, 787 и 603 (општинска) за
2017 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметка на Општинското основно училиште „Рајко
Жинзифов“ Долно Оризари за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година.

14 март
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2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//37
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 78
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно училиште
„Стојан Бурчевски - Буридан“ Велесза 903,
787 и 603 (општинска) за 2017 година
Се објавува за Заклучокот за не
усвојување на Годишен извештај за работата и
З а в р ш н а с м ет к а н а О п ш т и н с к ото о с н о в н о
училиште „Стојан Бурчевски - Буридан“ Велесза
903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година,што
Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/37
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 145/15, 30/16 и 127/16),
член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе

Бр.4 стр. 314

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно училиште „Стојан Бурчевски Буридан“ Велесза 903, 787 и 603 (општинска)
за 2017 година
1.Советот на Општина Велес не го усвои
Годишниот извештај за работата и Завршната
сметк а на Општинското основно училиште
„Стојан Бурчевски - Буридан“ Велес за 903, 787 и
603 (општинска) за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//38
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 79
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
на Годишен извештај за работата и Завршна
сметка на Општинското основно музичко
училиште„Стефан Гајдов“ Велесза 903, 787 и
603 (општинска) за 2017 година
Се објавува за Заклучокот за не
усвојување на Годишен извештај за работата и
Завршна сметк а на Општинск ото основно
музичко училиште„Стефан Гајдов“ Велесза 903,
787 и 603 (општинск а) за 2017 година,што
Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/38
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

14 март
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Бр.4 стр. 315

Врз основа на член 126, став 1, алинеа 5 и
6 од Законот за основното образование
(„Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14,10/15,145/15, 30/16 и 127/16), член
36, став 1, точк а 9 од Законот за лок алната
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член
4 5 , с та в 1 од С тат у тот н а О п ш т и н а В ел е с
(„Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09,
18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од
Законот за јавните претпријатија (“Службен
весник на РМ”бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 22/07,
83/09,97/10,6/12, 119/13, 41/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15 и 39/16), член 36, став 1, точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес (“Службен гласник
на Општина Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското
основно музичко училиште„Стефан Гајдов“
Велесза 903, 787 и 603 (општинска) за 2017
година

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Извештај за работењето и
резултати по завршната сметка во 2017-та
година на ЈКП „Дервен“ Велес

1.Советот на Општина Велесне не го
у с в о и Год и ш н и от и з в е ш т а ј з а р а б от ат а и
Завршната сметка на Општинското основно
музичко училиште „Стефан Гајдов“ Велес за 903,
787 и 603 (општинска) за 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338//39
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 80
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
Извештај за работењето и резултати по
завршната сметка во 2017-та година на ЈКП
„Дервен“ Велес
Се објавува Заклучокот за не усвојување
И з ве ш та ј з а р а б оте њ ето и р езул тат и п о
завршната сметка во 2017-та година на ЈКП
„Дервен“ Велес,што Советот на Општина Велес
го донесе наседницата одржана на 14.03.2018
година.

1.Советот на Општина Велес не го усвои
Извештајот за работењето и резултати по
завршната сметка во 2017-та година на ЈКП
„Дервен“ Велес.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338//40
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 81
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за не усвојување
Годишна завршна сметка на ЈП за
стопанисување со спортки објекти „Парк Спорт“ Велес за 2017 година
Се објавува Заклучокот за не усвојување
Год и ш н а з а в р ш н а с м ет к а н а Ј П з а
стопанисување со спортки објекти „Парк -Спорт“
Велес за 2017 година, што Советот на Општина
В ел е с го д о н е с е н а с ед н и ц ата од р ж а н а н а
14.03.2018 година.
Број 08-1339/40
14.03.2018 година
Велес

Број 08-1339/39
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

14 март
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Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од
Законот за јавните претпријатија (“Службен
весник на РМ”бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 22/07,
83/09,97/10,6/12, 119/13, 41/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15 и 39/16), член 36, став 1, точка 9 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес (“Службен гласник
на Општина Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Годишна завршна сметка
на ЈП за стопанисување со спортки објекти
„Парк -Спорт“ Велес за 2017 година
1.Советот на Општина Велес не ја усвои
Год и ш н а з а в р ш н а с м ет к а н а Ј П з а
стопанисување со спортки објекти „Парк -Спорт“
Велес за 2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338//41
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Врз онова на член 11, став 1, точка 5 од
Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на
РМ” бр. 38/96.......39/16), член 36, став 1, точка 15
од Законот за локалната самоуправа(“Сл. весник
на РМ” бр.5/02) а согласно член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ 12/06, 3/09, 18/10 и 15/14)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година донесе,
РЕ ШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на цени за користење на
спортскиот објект„двоен тениски терен“ при
ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес
1.Со ова Решение се давасогласност на
Одлуката за утврдување на цени за користење
на спортскиот објект„двоен тениски терен“при
Ј П С СО „ П а р к - С п о рт “ В ел е с д о н е с е н а од
Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти “ПаркС п о р т ” - В ел е с н а с е д н и ц а т а о д р ж а н а н а
22.09.2016 година со бр.02-94/7.
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 25-1338/42
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.

Бр. 82
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за давање
согласност на Одлуката за утврдувањена
цени за користење на спортскиот објект
„двоен тениски терен“ при ЈПССО „ПаркСпорт“ Велес
С е о б ј а ву в а Ре ш е н и ет о з а д а в а њ е
согласност на Одлуката за утврдување на цени за
користење на спортскиот објект„двоен тениски
терен“ при ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес, што
Советот на Општина Велес го донесе
наседницата одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/41
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

Бр.4 стр.316

Бр. 83
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување на
претседател и членови на Организацискиот
одбор на културната манифестација
„Рацинови средби“
Се објавува Решението за именување на
претседател и членови на Организацискиот
одбор на културната манифестација „Рацинови
средби“, што Советот на Општина Велес го
донесе наседницата одржана на 14.03.2018
година.
Број 08-1339/42
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.

14 март
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став
1 од Статутот на Општина Велес ( „Службен
гласник на Општина Велес“ 12/06, 3/09, 18/10 и
15/14)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за именување на претседател и членови на
Организацискиот одбор на културната
манифестација „Рацинови средби“
1. Со ова Решение се именува
претседател и членови на Организацискиот
одбор на културната манифестација „Рацинови
средби“.
За претседател се именува:
Аце Коцевски, градоначалник на
Општина Велес
За членови се именуваат:
-проф. др Кристина Николовска
-проф. др Људмил Спасов
-Гоце Ристовски
-Божидар Јовиќ
2 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву ва њ е во
„Службен гласник на Општина Велес“
Број 25-1338/43
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 84
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за изменување и
дополнување на Решениетоза формирање
на Комисијаза недвижни и движни
стварисопственост на Општина Велес

Бр.4 стр. 317

Се објавува Решението за изменување и
дополнување на Решението за формирање на
Комисија за недвижни и движни ствари
сопственост на Општина Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/43
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 15 од Законот
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“
бр. 5/02) член 4 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинск а
сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 8/2005,
1 5 0 / 2 0 0 7 , 3 5 / 11 , 1 6 6 / 1 2 , 1 3 7 / 1 3 , 1 8 8 / 1 3 и
27/14,180/14 и 42/15)и член 45 став 1 од Статутот
на Општина Велес („Сл. гласник на Општина
Велес“ бр.12/06,13/09,18/10 и 15/14)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за изменување и дополнување на Решението
за формирање на Комисија занедвижни и
движни ствари сопственост на Општина
Велес
1.Со ова Решение се врши изменување и
дополнување на Решението за формирање
Комисија за за недвижни и движни ствари
сопственост на Општина Велес, донесено од
Советот на Општина Велес бр 27-4360/12 од
11.07.2016година, со кое заменик-претседателот
на Комисијата, Горан Чучуковски се заменува со
·
Ѓоре Миров.
2 . О в а Ре ш е н и е в л е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/44
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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Бр. 85
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување
претседател и членови на Комисија за
вршење на расход на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина
Велес
Се објавува Решението за именување
претседател и членови на Комисија за вршење
на расход на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе наседницата одржана
на 14.03.2018 година.
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3. Комисијата ќе изврши увид во
фактичката состојба на основните средства и
ситниот инвентар кои се предлог за
расходување, врз основа на Годишниот попис за
2017год. од пописната комисија, која го предлага
со Извештај бр.02-742/1 од 08.02.2018год.
4. Комисијата ќе утврди како да се
постапи понатаму со предметните основни
средства и ситен инвентар (истите да се оттуѓат
по пат на продажба или да се уништат и исфрлат
во отпад).
5. За својата работа Комисијата е должна
да состави записник и истиот да го достави до
Градоначалникот на Општина Велес.
6 . Ова Ре ш е н ие вле гу ва во с ила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Служнбен гласник на Општина Велес”.
Број 25-1338/45
14.03.2018 година
Велес

Број 08-1339/44
14.03.2018 година
Велес

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

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ” бр. 5/02), член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес”
бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 14.03.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување претседател и членови на
Комисија за вршење на расход на основни
средства и ситен инвентар сопственост на
Општина Велес
1. За претседател на Комисијата за
вршење на расход на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Велес се
именува:
·Душан Крстевски, вработен во Општина
Велес
2. За членови на Комисијата за вршење
на расход на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Велес се именуваат:
·Пандорка Лазарова Прличкова и
·Славче Радевски, членови на Советот на
Општина Велес

Бр. 86
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување
претседател и членови на Комисија за
проценка и утврдување на надомест на
штета од природни непогоди и други
несреќи на подрачјето на Општина Велес
Се објавува Решението за именување
претседател и членови на Комисија за проценка и
утврдување на надомест на штета од природни
непогоди и други несреќи на подрачјето на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
го донесе наседницата одржана на 14.03.2018
година.
Број 08-1339/45
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
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Врз основа на член 143 од Законот за
заштита и спасување („Службен весник на РМ“
бр. 36/04.......106/16), член 36, став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ( „Сл. весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
бр. 12/06, 3/09 ,18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 14.03.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување претседател и членови на
Комисија за проценка и утврдување на
надомест на штета од природни непогоди и
други несреќи на подрачјето на Општина
Велес
1.Советот на Оопштина Велес именува
п р ет с ед ат ел и ч л е н о в и н а К о м и с и ј ат а з а
проценка и утврдување на надомест на штета од
природни непогоди и други несреќи на подрачјето
на Општина Велес.
З а п р етс ед ател н а К о м и с и ј ата с е
именува:
-Горан Ѓорѓиев
За членови на Комисијата се именуваат:
- М и л е Н а це в – ч л е н н а С о ветот н а
Општина Велес;
- А н ѓ ел Д и м о в - ч л е н н а С о в ет от н а
Општина Велес;
·
Тања Карова
-Наташа Вчкова
2. Комисијата има овластувања согласно
Уредбата на Владата на РМ бр. 19-4079/1 од
09.11.2005 год ( „Сл весник на РМ“ бр. 98/05) да
изврши проценка и утврдување на висината на
штети настанати од природни непогоди и други
несреќи настанати на подрачјето на Општина
Велес.Во зависност од видот и обемот на
штетата, Комисијата може дополнително да
ангажира стручни лица за проценка по претходно
добиена согласност од Градоначалникот на
Општина Велес.
3 .Пр о це н к ата и у т в рду ва њето н а
висината на штетата ги опфаќа видот, обемот и
висината на штетата изразена во нат ура и
вредносни пок азатели, според подрачјето,
дејноста, имотот, сопственоста, времето и
причината за настанување на штетата.
4.При процена и утврдување на висината
на штетата врз средствата и другите материјални
добра, Комисијата е должна да ја применува
Единствената методол огија за процена на
штетите од елементарни и други непогоди.
5.За својата работа Комисијата е должна
да поднесе извештај до Советот на Општина
Велес за секоја спроведена активност.
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6 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-1338/46
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 87
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 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување на
член во Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа
Велес
Се објавува Решението за именување на
член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Велес, што Советот
на Општина Велес го донесе наседницата
одржана на 14.03.2018 година.
Број 08-1339/46
14.03.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36,став 1, точка 5 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ"бр.5/02), член 100, став 3 од
Законот за социјалната заштита („Службен
весник на РМ" бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12,
15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14,
180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15,
192/15, 30/16 и 163/17) и член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес ("Службен гласник
на Општина Велес"бр.12/06, 3/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на својата
одржана седница на 14.03.2018 година донесе,
РЕШЕНИЕ
за именување на член во Управниот одбор
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Велес
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1.За член во Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштиски центар за социјална работа Велес
се именува:
-Домазатова Биљана.
2 . О в а Ре ш е н и е вл е г у в а в о с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Oпштина Велес".
Број 25-1338/47
14.03.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р.
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урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Велес

57

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на намена Г2
(лесна индустрија), Г3 (сервиси) и Г4 (стоваришта)
во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните објекти
изградени во КО Башино Село

276

О Д Л У К А за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Г2 (лесна индустрија), Г3
(сервиси) и Г4 (стоваришта) во класа на намена А1
(Домување во станбени куќи) заради усогласување на
намената на бесправните објекти изградени во КО Башино
Село

58

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на намена Д2
(заштитно зеленило) во класа на намена А1 (Домување во
станбени куќи) заради усогласување на
намената на
бесправните објекти изградени во КО Башино Село

277

О Д Л У К А за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д2 (заштитно зеленило) во
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните објекти изградени
во КО Башино Село
59

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за утврдување на
потреба за пренамена на површина со класа на намена Д2
(заштитно зеленило) во класа на намена А1 (Домување во
станбени куќи) заради усогласување на намената
на
бесправните објекти изградени во КО Иванковци
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О Д Л У К А за утврдување на потреба за пренамена на
површина со класа на намена Д2 (заштитно зеленило) во
класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради
усогласување на намената на бесправните објекти изградени
во КО Иванковци

60

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за откажување од
корисничко право од недвижен имот за КО Караслари

279

О Д Л У К А за откажување од корисничко право
од недвижен имот за КО Караслари

61

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за откажување од
корисничко право од недвижен имот за КО Мамутчево

279

О Д Л У К А за откажување од корисничко право од недвижен
имот за КО Мамутчево

62

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување
Годишен план за вработување во Општина Велес и ТППЕ за
2018 година

280

З А К Л У Ч О К за донесување Годишен план за вработување
во Општина Велес и ТППЕ за 2018 година

63

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за спроведување на Програма за
управувањесо отпад на територијата на Општина Велесза
2017 година

280

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за
спроведување на Програма за управувањесо отпад на
територијата на Општина Велесза 2017 година

64

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за примена на мерки за енергетска ефикасност во
2017година

288

З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за примена на мерки
за енергетска ефикасност во 2017година
65

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување
Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на
Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година

306

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Годишен финансов извештај за работата
и завршна сметка на Локалната библиотека „Гоце Делчев“
Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година
66

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување
Годишен финансов извештај за работата и Завршна сметка
на Локалната установа „Народен музеј“ – Велес за 903, 787 и
603 (општинска) за 2017 година

306
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З А К Л У Ч О К за не усвојување Годишен финансов извештај
за работата и Завршна сметка на Локалната установа
„Народен музеј“ – Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за 2017
година

67

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинската јавнаустанова за деца Детска градинка„Димче
Мирчев“-Велес за 903, 787, 785 и 603 (општинска)
за 2017 година

307

З А К Л У Ч О К За не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинската јавнаустанова за
деца Детска градинка„Димче Мирчев“-Велес за 903, 787, 785 и
603 (општинска) за 2017 година
68

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на Средното
општинско училиште „Гимназија Кочо Рацин“- Велес за
903,787,785 и 603 (општинска) за 2017 година

307

З А К Л У Ч О К За не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Средното општинско
училиште „Гимназија Кочо Рацин“- Велес за 903,787,785 и 603
(општинска) за 2017година

69

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинско средното училиште„Јовче Тесличков“Велес за
903, 787, 785 и 603 (општинска) за 2017 година

308

З А К Л У Ч О К зане усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинско средното
училиште„Јовче Тесличков“Велес за 903, 787, 785 и 603
(општинска) за 2017година

70

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на Средното
стручно општинско училиште„Димитрија Чуповски“Велес за
903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година

309

З А К Л У Ч О К зане усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Средното стручно општинско
училиште„Димитрија Чуповски“Велес за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017година

71

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметкана Средното
стручно општинско училиште„Коле Неделковски“Велес за
903, 785, 787 и 603 (општинска)
за 2017 година
З А К Л У Ч О К зане усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Средното стручно општинско
училиште„Коле Неделковски“Велес за 903, 785, 787 и 603
(општинска) за 2017година

309
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршнасметка на
Општинското основно училиште „Васил Главинов“Велесза
903, 787, и 603 (општинска) за 2017 година

310

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското основно
училиште „Васил Главинов“Велесза 903, 787, и 603
(општинска) за 2017 година

73

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинското основно училиште „Благој Кирков“ Велесза
903, 787, 785 и 603 (општинска) за 2017 година

311

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна
сметка на Општинското основно
училиште „Благој Кирков“ Велесза 903, 787, 785 и 603
(општинска) за 2017 година

74

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“
Велесза 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година

311

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна
сметка на Општинското основно
училиште „Св. Кирил и Методиј“ Велесза 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година

75

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинското основно училиште „Блаже Конески“ Велесза
903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година

312

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското основно
училиште „Блаже Конески“ Велесза 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година

76

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не разгледување
на Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
О п ш т и н с кото
ос н о в н о у ч и л и ш т е „ Ј о рд а н Х а џ и
Константинов Џинот“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска) за
2017 година

312

З А К Л У Ч О К за не разгледување на Годишен извештај за
работата и Завршна
сметка на Општинското основно
училиште „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ Велесза 903,
787 и 603 (општинска) за 2017 година
77

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинското основно училиште „Рајко Жинзифов“ Долно
Оризари за 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година
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З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и
Завршна сметка на Општинското основно
училиште „Рајко Жинзифов“ Долно Оризари за 903, 787 и 603
(општинска) за 2017 година

78

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинското основно училиште „Стојан Бурчевски Буридан“ Велесза 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година

314

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна
сметка на Општинското основно
училиште „Стојан Бурчевски - Буридан“ Велесза 903, 787 и
603 (општинска) за 2017 година
79

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување на
Годишен извештај за работата и Завршна сметка на
Општинското основно музичко училиште„Стефан Гајдов“
Велесза 903, 787 и 603 (општинска) за 2017 година

314

З А К Л У Ч О К за не усвојување на Годишен извештај за
работата и Завршна сметка на Општинското основно музичко
училиште„Стефан Гајдов“ Велесза 903, 787 и 603 (општинска)
за 2017 година

80

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување
Извештај за работењето и резултати по завршната сметка
во 2017-та година на ЈКП „Дервен“ Велес

315

З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештај за работењето и
резултати по завршната сметка во 2017-та година на ЈКП
„Дервен“ Велес

81

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за не усвојување
Годишна завршна сметка на ЈП за стопанисување со спортки
објекти „Парк -Спорт“ Велес за 2017 година

315

З А К Л У Ч О К за не усвојување Годишна завршна сметка на
ЈП за стопанисување со спортки објекти „Парк -Спорт“
Велес за 2017 година
82

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за давање
согласност на Одлуката за утврдувањена цени за користење
на спортскиот објект „двоен тениски терен“ при ЈПССО
„Парк-Спорт“ Велес

316

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за
утврдување на цени за користење на спортскиот
објект„двоен тениски терен“ при ЈПССО „Парк-Спорт“ Велес

83

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за именување на
претседател и членови на Организацискиот одбор на
културната манифестација „Рацинови средби“

316
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Р Е Ш Е Н И Е за именување на претседател и членови на
Организацискиот одбор на културната манифестација
„Рацинови средби“

84

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за изменување и
дополнување на Решениетоза формирање на Комисијаза
недвижни и движни стварисопственост на Општина Велес

317

РЕШЕНИЕ за изменување и дополнување на Решението за
формирање на Комисија занедвижни и движни ствари
сопственост на Општина Велес

85

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за именување
претседател и членови на Комисија за вршење на расход на
основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина
Велес

318

Р Е Ш Е Н И Е за именување претседател и членови на
Комисија за вршење на расход на основни средства и ситен
инвентар сопственост на Општина Велес

86

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за именување
претседател и членови
на Комисија за проценка и
утврдување на надомест на штета од природни непогоди и
други несреќи на подрачјето на Општина Велес

318

Р Е Ш Е Н И Е за именување претседател и членови на
Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од
природни непогоди и други несреќи на подрачјето на
Општина Велес
87

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за именување на
член во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Велес
Р Е Ш Е Н И Е за именување на член во Управниот одбор
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес

319
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Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
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