СЛУЖБЕНГЛАСНИК НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
Службен гласник на Општина Велес

Број 06 година LIV

Излегува по потреба

30 април 2018 година

Советот на Општина Велес на својата
14 седница одржана на ден 25.04.2018година,
донесе

Бр.112
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
согласност и овластување за потпишување
на Договор/и за грант, согласно Договорот за
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446
помеѓу Република Македонија и Европската
инвестициона банка за Проект:
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“
Се објавува Одлуката за давање
согласност и овластување за потпишување на
Договор/изагрант, согласно Договорот за
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Ре п у бл и к а М а к е д о н и ј а и Е в р о п с к а т а
инвестициона банказа Проект:
„Водоснабдување и одведување на
отпадни води“, што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 25.04.2018
година.
Број 08-2124/1
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Aце Коцевскис.р.
Врз основа на член 22 став 1 точка 4,
член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1
точка 4 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 45, став
1 од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10
и 15/14)

ОДЛУКА
за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант,
согласно Договор за финансирање
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска
инвестициона банка за
Проект: “Водоснабдување и одведување на
отпадни води“
во врска со Законот за задолжување на
Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по
Проектот „Водоснабдување и одведување
отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за
з а е м п о п р о е к тот „ В од о с н а бд у ва њ е и
одведување на отпадни води“ (“Службен весник
на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу
Општина Велес и Министерство за транспорт и
врски на Република Македонија.
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност и
овластување на Грaдоначалникот на општина
Велес да го потпишување на Договор/и за грант,
кој ќе се склучи согласно Договорот за
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона
ба н к а з а П р о е к т : “ В од о с н а бд у ва њ е и
одведување на отпадни води“ во врска со
Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европската инвестициона
банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број
83/10) и Одлуката за распределба на средства
согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ (“Слу ж бен весник на Репу блик а
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Велес
и Министерство за транспорт и врски на
Република Македонија.
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Член 2
Се задолжува и овластува
Градоначалник от на општина Велес, да го
потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи
согласно Договор за финансирање СЕПАРИС
број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Е в р о п с к а и н ве с т и ц и о н а ба н к а з а П р о е к т :
“Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ во врска со Законот за задолжување на
Република Македонија со заем кај Европската
инвестициона банка по Договорот за заем по
Проек тот „Водоснабдување и одведување
отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Велес и
Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија.
Член 3
Оваа Одлук а стапува во сила со
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес”.
Број 25-2089/2
26.04.2018 година
Велес
Претседател на Совет на
Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р
Бр.113
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
согласност и овластување за измирување
односно пренасочување на средства од
буџетска сметка на Општина Велес
Се објавува Одлук ата за давање
с огласно сти овласт ување за измирување
односнопренасочувањенасредстваодбуџетскас
метканаОпштинаВелес, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
25.04.2018 година.
Број 08-2124/2
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.

Бр.6 стр. 356

Врз основа на член 22 став 1 точка 4,
член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1
точк а 4 од Законот за лок ална самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 45, став
1 од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10
И 15/14), а во врска со одредбите од член 4 став 6
и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на
РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11),
Советот на Општина Велес на својата
14 седница одржана на ден 25.04.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност и овластување за
измирување односно пренасочување
на средства од буџетската сметка на
Општина Велес
Член 1
Во случај на непочитување на
договорените услуги, со оваа одлука се дава
согласност и овластување на Градоначалникот
на општина Велес за измирување на средства од
буџетската сметка на Општина Велес, во износ
на искористените средства од Договорот/ите за
грант, кои ќе се склучат согласно Договор за
финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу
Република Македонија и Европска инвестициона
ба н к а з а П р о е к т : “ В од о с н а бд у ва њ е и
одведу ва ње н а от па дн и води“ во в р с к а с о
З а к о н о т з а з а д о л ж у в а њ е н а Р е п у бл и к а
Македонија со заем кај Европската инвестициона
ба н к а п о Д о го в о р от з а з а е м п о П р о е к т от
„Водоснабдување и одведување отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број
83/10) и Одлуката за распределба на средства
с огласно договорот за заем по проек тот
„Водоснабдување и одведување на отпадни
вод и “ ( “ С л у ж бе н ве с н и к н а Ре п у бл и к а
Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина
Велес и Министерство за транспорт и врски на
Република Македонија.
Член 2
С е о вл а с т у в а Гр а д о н ач а л н и к от н а
Општина Велес да изврши измирување на
средствата од буџетската сметка на општината,
во износ на искористените средства од
Договорот/ите за грант односно наплатата на
средства да ја извршува Министерство за
ф и н а н с и и н а Ре п у бл и к а М а к е д о н и ј а , с о
насочување на средства од буџетската сметка на
општината-крајниот корисник и/или со задршка
на дел од дотациите кои треба да се распределат
на Општина Велес до износ от потребен за
наплата на побарувањето, согласно одредбите
од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“
бр.62/05, 88/08 и 35/11).
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Член 3
Оваа Одлука стапува во наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Велес”.
Број 25-2089/3
26.04.2018 година
Велес
Претседател на Совет на
Oпштина Велес
м-р Душко Петров с.р

Бр.6 стр. 357

Член 2
Објектот од КП бр. 2779 за КО Велес се
наменува во детска градинка и се врши промена
во планската документација во В2-здравство и
социјална заштита.
Член 3
С о гл а с н о н а м е н ата н а о б ј е к тот,
сопственикот врз основа на основниот проект за
реконструкција и пренамена ќе изврши
пренаменување на објектот одучилишната
зграда во детска градинка.

Бр. 114
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
намена на објект од КП 2779 за КО Велес

Член 4
Средствата за финансирање на овој
проект ќе бидат обезбедени од Буџетот на
Општина Велес или од алтернативни извори на
финансирање.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/4
26.04.2018 година
Велес

Се објавува Одлуката за давање на мена
на објект од КП 2779 заКОВелес, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 115

Број 08-2124/3
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36 ,став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
за давање намена на објект од КП 2779 за КО
Велес
Член 1
Со оваа Одлука се дава намена на објект
од КП бр. 2779 кој се наоѓа на ул. „Петре Прличко“
бр.40, евидентиран во ИЛ 25825 за КО Велес,
објект поранешно ООУ
„Јордан Хаџи
Константинов Џинот“– сопственост на Општина
Велес.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за симнување
на точката од дневен ред-Одлука за
утврдување на висината и начинот на
плаќање на надоместокот за изградба и
одржување на јавното зеленило
Се објавува Заклучокот за симнување на
точката од дневен ред-Одлуката за утврдување
на висината и начинот на плаќање на
надоместокот за изградба и одржување на
јавното зеленило, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
25.04.2018 година.
Број 08-2124/4
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 26 од Законот за
к ом уналните дејности („Сл. весник на РМ"
бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16), 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 („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06,
03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за симнување на точка од дневен редОдлука за утврдување на висината и
начинот на плаќање на надоместокот за
изградба и одржување на јавното зеленило
1.Советот на Општина Велес, ја симнува
од дневниот ред точката Одлука за утврдување
на висината и начинот на плаќање на
надоместокот за изградба и одржување на
јавното зеленило.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.

Бр.6 стр. 358

Врз основа на член 2, став 2 од Законот
за комунални такси („Сл.весник на РМ“ бр.61/04,
64/05 и 92/07) 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 својата
седница одржана на 25.04.2018година донесе,
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на висината на комуналните
такси
Член 1
Во Одлуката за утврдување на висината
на комуналните такси („Службен гласник на
Општина Велес“ бр.5/05 и 06/10), се врши измена
во член 4, во делот Тарифен број 3, во став 1,
бројот „5“ се брише и се заменува со бројот „10“.
После став 1 се додава нов став кој гласи „
Надоместокот за користење на просторот околу
деловниот објект каде има организирано јавно
прометна површина на која може да се постави
урбана опрема од м2, дневно изнесува 15
денари“.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 25-2089/5
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

Број 25-2089/6
26.04.2018 година
Велес

Бр. 116
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување на
висината на комуналните такси
Се објавува Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за утврдување на
висината на комуналните такси, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/5
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 117
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за отпочнување со
работа и вршење на дејност на Јавната
општинска установа за деца – Детска
градинка „Димче Мирчев“ Велес, во други
просторни услови
Се објавува Одлуката за отпочнување со
работа и вршење на дејност на Јавната
општинска установа за деца – Детска градинка
„Димче Мирчев“Велес, водругипросторниуслови,
што
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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 25.04.2018 година.
Број 08-2124/6
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 22, 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“ 12/06, 3/09, 18/10 и 15/14) а во
врска со член 102-а 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)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за отпочнување со работа и вршење на
дејност на Јавната 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 објект во с.Каласлари
во општина Велес лоциран на ул.„Гемиџиска“
бр.2, во состав на Јавната општинска установа за
деца – Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес.
Член 2
Во објектот ќе се спроведува програма за
рано учење и развој.
Според времетраењето програмата ќе се
остварува во целодневен престој на децата.
Згрижувањето и воспитанието на децата
ќе се реализира во 2(две) хетерогени групи од
3(три) годишна до 6(шест) годишна возраст,
односно до вклучување во основно образование,
до 40 деца.
Член 3
Назив на објектот е „Објект 9 – Пинокио“ и
се наоѓа во с.Каласлари, Општина Велес.
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, културно –
забавни 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,
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емоционалниот, физичкиот, менталниот и
социјалниот развој на детето до 6 години живот,
односно до вклучување во основно 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
Средствата за основање, почеток со
работа и за непречено и нормално
фу н к ц и о н и р а њ е , н а Ј ОУ з а д е ц а – Д етс к а
г р а д и н к а „ Д и м ч е М и рч е в “ В ел е с во д ру г и
п р о с т о р н и у с л о в и , в о н о в и от о б ј е к т в о с .
Караслари, ќе се обезбедат од Буџетот на
Република Македонија преку блок дотации, од
надоместокот на корисниците на услугата и други
извори на финансирања согласно закон.
Член 7
Општина Велес како основач на ЈОУ ДГ
„Димче Мирчев“ ќе ги преземе сите потребни
активности утврдени во законските и
п од з а к о н с к и т е а к т и , с о ц ел д о б и в а њ е н а
решение од Министерството за труд и социјална
политик а за отпочнување со работа на
објектот(бр. 11-594/2 од 02.04.2018год.).
Член 8
Директорот на ЈОУ ДГ „Димче Мирчев“
општина Велес се обврзува да ги преземе сите
потребни активности, согласно законските и
подзаконските акти,со цел 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 25-2089/7
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
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Бр. 118
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за престанок на
важност на Одлуката за воспоставување на
меѓуопштинска соработка (проект енергетска
ефикасност)
Се објавува Одлуката за престанок на
важност на Одлуката за воспоставување на меѓу
о п ш т и н с к а с о р а б от к а ( п р о е к т е н е р гетс к а
ефикасност), што Советот на Општина Велес ја
донесе на седницата одржана на 25.04.2018
година.
Број 08-2124/7
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36 став 1точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 4 од Законот за
меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на
РМ“ бр.79/09), член 45 од Статутот на Општина
Велес(Сл.гласник на Општина Велес бр.12/06,
03/09,18/10 и 15/14) и член 11 од Договорот за
уредување на меѓусебните права и обврски на
Општините Велес,Градск о, Демир Капија,
Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман и Чашка
коишто формирале Заедничко одделение за
е н е р г ет с к а е ф и к а с н о с т б р . 0 8 - 5 0 7 9 / 1 о д
24.07.2013 година,
Советот на Општината Велес,на седница
одржана на 25.04.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за престанок на важностна Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка (проект енергетска ефикасност)
Член 1
С о о ва Од л у к а п р е с та н у ва д а ва ж и
Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска
соработка (проект енергетска ефикасност) бр.071514/2 од 01.03.2013 година(„Службен гласник на
Општина Велес бр.4/13) а се однесува на
вршење на заеднички работи од надлежност на
општините кои што се однесуваат на
енергетската ефикасност кои што произлегуваат
од Законот за енергетика.
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Член 2
Општина Велес, истапува од Договорот
за уредување на меѓусебните права и обврски на
Општините Велес, Градско, Демир Капија,
Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман и Чашка
кои што формирале Заедничко одделение за
е н е р гет с к а е ф и к а с н о с т, б р . 0 8 - 5 0 7 9 / 1 од
24.07.2013 година.
Член 3
С е з а д ол ж у ва Гр а д о н ач а л н и к от н а
Општина Велес писмено да ги извести органите
н а о с т а н ат и т е О п ш т и н и п от п и с н и ч к и н а
Договорот за уредување на меѓусебните права и
обврски на Општините Велес, Градско, Демир
Капија, Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман и
Чашка кои што формирале Заедничко одделение
за енергетска ефикасност со бр.08-5079/1 од
24.07.2013година, за престанокот на важноста на
Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска
соработка( проект енергетска ефикасност),
бр.07-1514/2 од 01.03.2013 година(„Службен
гласник на Општина Велес“ бр.4/13).
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
денод денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/7
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 119
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за престанок на
важност на Одлуката за формирање на
заедничко одделение за енергетска
ефикасност
Се објавува Одлуката за престанок на
важност на Одлук ата за формирање на
заедничко одделение за енергетска ефикасност,
што Советот на Општина Велес ја донесе на
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/8
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36 став 1точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 5/02), член 4 од Законот за
меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на
РМ,, бр.79/09),член 45 од Статутот на Општина
Велес(Сл.гласник на Општина Велес бр.12/06,
03/09, 18/10 и 15/14) и член 11 од Договорот за
уредување на меѓусебните права и обврски на
Општините Велес,Градск о, Демир Капија,
Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман и Чашка
коишто формирале Заедничко одделение за
е н е р г ет с к а е ф и к а с н о с т б р . 0 8 - 5 0 7 9 / 1 о д
24.07.2013 година,
Советот на Општината Велес,на седница
одржана на 25.04.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за престанок на важностна Одлуката за
формирање на заедничко одделение за
енергетска ефикасност
Член 1
Со оваa Одлука престанува да
важиОдлуката за формирање на заедничко
одделение за енергетска ефикасност бр.071514/3 од 01.03.2013 година(„Службен гласник на
Општина Велес бр.4/13).
Член 2
Надлежностите од областа на
енергетската ефикасност,кои што ги извршува
заедничк ото одделение за енергетск а
ефик асност формирано с о Д оговорот за
уредување на меѓусебните права и обврски на
Општините Велес,Градск о, Демир Капија,
Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман и Чашка
,бр.08-5079/1 од 24.07.2013 година, нема да да се
однесуваат на Општина Велес, од денот на
истапување на Општина Велес од истоимениот
договор.
Член 3
Органите на останатите општини ќе
изготват нов делбен биланс и дефинирање на
правата и обврските на сите договорни страни,
што ќе произлезат со престанокот на важноста
н а Од л у к ата з а ф о р м и р а њ е н а з а ед н и ч к о
одделение за енергетска ефикасностбр.071514/3 од 01.03.2013 година(„Службен гласник на
Општина Велес бр.4/13) и истапувањето на
Општина Велес од Договорот.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
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Бр. 120
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокот за донесување
на Програмата за одржување на јавната
чистота на територијата на Општина Велес
за 2018 година
Се објавува Зак лучок от за донесување на
Програмата за одржување на јавната чистота на
територијата наОпштинаВелесза 2018 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/9
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врзоснованачлен 36, став 1, точка 1
одЗаконотзалокалнатасамоуправа
(„Сл.весникна РМ”бр. 5/02) ичлен 45 став 1
одСтатутотнаОпштинаВелес („Сл. гласник на
Општина Велес“ бр.12/06, 3/09,18/10 и 15/14),
асогласночлен 5 од Одлуката за одржување на
јавната чистота на територија та на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес“
бр. 16/08, 3/11),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за одржување
на јавната чистота на територијата на
Општина Велес за 2018 година
1 .С о ветот н а Опш т ин а В еле с ј а до н е с е
Програмата за одржување на јавната чистотана
територија на Општина Велес за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/10
26.04.2018 година
Велес

Број 25-2089/8
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
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Врз основа на член 12 од Законот за јавна
чистота (“Службен весник на РМ” бр. 111/08,
64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 47/12, 80/12,
163/13, 44/15, 147/15, 31/16), 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), а согласно член 5 од
Одлуката за одржување на јавната чистота на
територијата на Општина Велес (“Службен
гласник на Општина Велес” бр. 16/08, 3/11),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 25.04.2018г. ја донесе
следната
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕСЗА
2018 ГОДИНА
I.СТРАТЕШКА ЦЕЛ
П р о г р а м а т а н а О п ш т и н а В ел е с з а
одржување на јавната чистота е насочена кон
од р ж у ва њ е н а ј а в н ата ч и с тота н а ј а в н и те
површини и на отворените простори на јавните
објекти, заради обезбедување на поквалитетни
услови за живот на граѓаните и почиста животна
средина во општината.
II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
О п ш т а ц ел н а П р о г р а м а т а е д а с е
обезбеди редовно чистење (метење и миење) на
јавните повшини и отворените простори на
јавните објекти, како и одржувањето на снегот и
мразот во зимски услови.
Со оваа програма:
Се утврдува територијата, распоредот и
фреквенцијата за одржување (метење и миење)
на јавните површини и отворените простори на
јавните објекти;
Се утврдуваат основните начини на
вршење на работите за одржување на јавната
чистота;
Се утврдува надзор во
спроведувањето;
Се утврдува начинот на финансирање.
III.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Одрж ување на јавната чистота на
територијата на Општина Велес ќе ги опфати:
- јавните површини (улици, тротоари,
п р и с т а п н и п ат и ш т а , п л о ш т а д и и у р ед е н и
отворени простори, крајбрежја, подвозници,
надвозници, мостови, паркинг простори, скалила
кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај,
в и д и к о в ц и , а вто бус к и с то ј а л и ш та и та к с и
станици, гробишта, јавни санитарни јазли,
пазари).
Одрж увањето на јавната чистота во
парковските површини и градското зеленило не е
дел од оваа Програма, туку дел од Програмата за
одржување и уредување на градското зеленило.
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Во спроведувањето на Програмата се
изведуваат следните активности:
рачно метење на јавните површини,
миење на јавните површини со цистерна,
собирање и транспортирање на отпадот
од одрж ување на јавната чистота и негово
транспортирање на општинската комунална
депонија,
рачно чистење на снегот и мразот во
зимски услови,
вонредно одржување.
Согласно Програмата ќе се врши метење
на: улици,паркинг простори, плоштади, мостови,
видиковци, надвозници и подвозници, пристапни
патишта кон градот, јавни скалила кои поврзуваат
две улици, крајбрежја, јавни санитарни јазли,
пазари и гробишта, автобуски стојалишта и такси
станици; миење на улици и паркинг простори;
рачно чистење на снег и мраз во зимски услови;
со вкупна ефективна површина на одржување од
15.964.183м2.
IV.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за одржување на јавната чистота ќе
ја изведува ЈКП “Дервен”, преку РЕ Комунална
хигиена.
V. АКТИВНОСТИ
При утврдување на јавните површини кои
ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во
п р е д в и д : г у с т и н а т а н а н а с е л е н о с т,
фреквенцијата на граѓани и сообраќај,
социјалните, културните и воспитно-образовните
објекти.
VI.ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА
VI.1. МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
1.
МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ
А. Метење на улиците секој ден
Од 04.00 – 11.00 часот метење на улицата
8-ми Септември, Алексо Демниевски и Благој
Ѓорев во зимски и во летен период.
Изведувачот е должен да ги празни и
корпите за отпадоци на наведените улици
дополнително од 18.00-21.00 часот во летен
период на наведените улици.
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ОПИС
од Пошта до Стар мост
од Пошта до Жито Вардар
од Пошта до пред
касарната

Бр.6 стр. 363

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м 2 )
2000
800
2200

Б. Метење на улиците секој ден освен во недела
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.
Метењето на ул. Петре Прличко и Димитар Влахов во пазарни денови (вторник, петок и недела)
започнува од 12.00 – 19.00 часот.

УЛИЦА
Страшо Пинџур
Гоце Делчев
Илинденска
Петре Прличко

Димитар Влахов
Панко Брашнар
Комплекс УЗУС

ОПИС
/
/
до мост Гемиџии
од Стар мост
до хотел Вила Зора и спој
пред Биро за вработување
со ул. Димитар Влахов
од Градски пазар до
Железен мост
/
Заедно со дел од ул.
Индустриска,
од
ул.
АСНОМ до раскрсница со
БРАКО

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)
200
400
300
1140

2900
360
700

В. Метење на улиците три пати седмично
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.
Метењето на ул. Нада Бутникошарова и на ул. 11 Октомври во пазарни денови (вторник, петок и
недела) започнува од 12.00 – 19.00 часот.
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ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м 2)
1400

УЛИЦА
Борис Трајковски

ОПИС
од спој со ул. Алексо
Демниевски до спој со ул.
АСНОМ

Христо Татарчев
Никола Карев

/
/

800
700

Наум Наумовски Борче

од спој со ул. Алексо
Демниевски до спој со ул.
Благој Ѓорев
дел

400

Од пазарче во Нова
населба до пред споменик
Бауман

2000

Нада Бутникошарова
11 Октомври

300

Г. Метење на улиците два пати седмично
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА
Лазо Осмаков и дел од
Љубљанска

Браќа Капчеви

ОПИС
Љубљанска од влезот на
училиштето Блаже
Конески до раскрсница со
ул. Благој Ѓорев
/

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)
1800

400

Д. Метење на улиците еднаш седмично
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА
Архиепископ Михаил

/

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)
1000

Самоборска

/

450

Кумановска
Коле Неделковски
Благој Ѓорев

/
/
од ул. Борис Трајковски
до раскрсница со
филтерница
Од Интернат до спој со ул.
Андон Шурков

8-ми Март

ОПИС

600
200
2200

1864
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Ѓ. Метење на улици еднаш месечно
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА

м2

Вардарска
Цар Самоил
Тодор Христов Офицерчето

1700
240
600

Крсте Мисирков
Георги Војтех

400
250

Оливер Китановски
Костурска

400
870

8ма Велешка бригада
Тодор Јанев
ЈХК Џинот

300
400
300

Прохор Пчински
Орце Мартинов

500
600

Васил Главинов
Индустриска

900
1200

Ѓоре Органџиев
(од Стар Мост до спој со ул. Никола
Оровчанец)
Методија Андонов Ченто

1000

9ти Ноември
Кочо Рацин
Белградска

500
200
1500

Луј Пастер
Јован Алабаков

1000
150

Кирил и Методиј
(од ООУ Кирил и Методиј до црква Св.
Пантелејмон)
Вера Циривири (од спој со ул. Димитар
Влахов со спој со ул. Киро Рогужаров)
Киро Димов (Витамин)

500

1700

3200
600

Славко Ѓорѓиев Сватот
Благој Ѓорев (зад БОС)

1100
1300

Васа Кошулчева (спој од ул. АСНОМ до
ул. Алексо Демниевски)

1500

Павел Шатев
Алексо Демниевски (од влез на Новиот
театар со спој со ул. Алексо
Демниевски)

1500
1246

Бане Андреев Ронката

600
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Е. Метење на улици два пати месечно
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА
Никола Оровчанец
Димко Најдов

Алексо
Демниевски
Васил Ѓоргов
АСНОМ

м2

ОПИС
/
од Стар мост
до видиковец
(вклучува и чистење на канал од
десната страна на улицата)
од Жито Вардар
до Железничка станица
од раскрсница кон болница до
Којник
(до надвозник на ул. Индустриска)

1000
1000

1100
900
1600

Ж. Метење на улици четири пати годишно
Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 05.00 – 12.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА
АСНОМ
Димче Мирчев
Спој на ул. Алексо
Демниевски и ул.
Благој Ѓорев

м2

ОПИС
од надвозник до МХК Злетово
Од Ликовен салон до крај на
гаражи
кај Библиотека Бели Мугри

6000
742
215

2. МЕТЕЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
Метење на паркинг просторите се врши два пати седмично, освен паркинг на влез во р. Бабуна каде
метењето ќе се изврши 4 пати во годината.

ОПИС
Паркинг до Основен суд
Паркинг до Градски пазар (Пармак)
Паркинг до Саат кула

м2
1500
1300
300

Паркинг спроти касарна Алексо Демниевски
Бауман

250

Паркинг на ул. Оливер Китановски
Паркинг спроти библиотека Бели мугри

250
750

Паркинг на ул. Петре Прличко до Стар мост
Паркинг на Градски пазар (горен дел)

250
450

Паркинг на ул. Никола Карев
Паркинг заден двор на Гимназија Кочо Рацин
Паркинг пред мост на влез на р. Бабуна

1250
1250
20
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3.МЕТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И УРЕДЕНИ ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ

ОПИС

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД

ЕФЕКТИВНА
ПОВРШИНА
(м 2)

Плоштад Сармаале

секој ден

опфатен со метење на
ул. 8-ми септември

Уреден простор пред Гимназија и пред
Народен театар ЈХК Џинот

секој ден

опфатен со метење на
ул. Благој Ѓорев

Плоштад
Панко Брашнар

еднаш
седмично

опфатен со метење на
ул. Благој Ѓорев

Уреден простор
Народна кујна

6 пати
седмично

300

Плоштад
Којник

три пати
седмично

450

Простор кај Варналиите

два пати
месечно

150

Простор кај Соколаана

еднаш месечно

220

Кеј

два пати
седмично

600

Отворени простори околу згради и
лулашки на ул. Лазо Осмаков

два пати
месечно

3190

Игралиште Дервенски поток

шест пати
годишно

420

Петре Прличко (пристапи кон згради и
театар)

еднаш месечно

2000

Зад згради во Чешелот

еднаш месечно

1200

еднаш
седмично

2600

два пати
седмично

136

Отворен простор на ул. М.А.Ченто (над
гаражи, влез во гаражи и пред зелена
зграда)

четрири пати
годишно

1284

Отворен простор на ул. 11ти Октомври
(над гаражи и влез во гаражи)

четрири пати
годишно

1194

Општинска зграда
(плато пред влез и пристап
Граѓански сервис центар)
Уреден
УРЕД

простор

пред

до

поликлиника

3.
МЕТЕЊЕ НА ВИДИКОВЦИ
Метењето на видиковците ќе се врши еднаш месечно.

30 април

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.6 стр. 368

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)
12

ОПИС
Видиковец на ул. Димко Најдов
Видиковец на ул. Никола Карев
Видиковец на ул. Рилски конгрес
Видиковец на ул. Браќа Капчеви

12
12
100

Видиковец на ул. Коле Цветков

36

3.МЕТЕЊЕ НА МОСТОВИ, ПОДВОЗНИЦИ И НАДВОЗНИЦИ

ОПИС

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД

ЕФЕКТИВНА
ПОВРШИНА
(м 2)

Стар мост

секој ден

120

Мост Гемиџии

три пати седмично

200

Мало мовче со галарија

два пати седмично

200

Железен мост

еднаш седмично

300

Подвозник
ЈП Парк спорт

По потреба и по
степен на загаденост

Надвозник Битолска пруга

еднаш седмично

75
320

6.ЧИСТЕЊЕ НА ПРИСТАПНИ ПАТИШТА И ПАТЕКИ
Чистењето ќе се извршува 2 пати во годината, освен на локацијата Пристапен пат кон Спомен
Костурница кој ќе се чисти 6 пати во годината и тоа пред празнувањето на: Илинден, 8-ми Септември,
11-ти Октомври, 23-ти Октомври, 9-ти Ноември и Рацинови средби.
Чистењето на Пешачки патеки на Езеро Младост со летниковци ќе се извршува 2пати неделно во
период од 01-ви Мај до 1-ви Октомври, а во зимскиот период по потреба и степен на загаденост.

ОПИС

ЕФЕКТИВНА
ПОВРШИНА
(м2)

Влез во Велес од Штипско џаде до Железен мост
Пристапен пат од раскрсница кон Спомен костурница,
плато пред Костурница и скалила
Влез во Велес од Ветекс

1000
10112

Влез во Велес од манастир Свети Димитрија и генерално
чистење за празник Балаклија

1000

Пристап од индустриска зона Речани до бензиска пумпа на
Макпетрол

3000

Влез во Велес од автобуска постојка во Превалец до патот
за филтерница

2000

Пат кон гробишта Раштани од фабрика Киро Ќучук до влез
во гробишта

3500

Езеро Младост – летниковции пешачки патеки

13100

2000
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7.ЧИСТЕЊЕ НА СКАЛИЛА КОИ ПОВРЗУВААТ ДВЕ УЛИЦИ

ОПИС

ФРЕКВЕНЦИЈА

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Скалила кои ги поврзуваат ул.
Илинденска и Петре Прличко

еднаш седмично

40

Скалила кои ги поврзуваат
ул. Благој Ѓорев и
Поликлиника УРЕД
Скалила кои ги поврзуваат
ул. 8-ми Септември и ул.
Архиепископ Михаил
Скалила кои ги поврзуваат
ул. Васил Главинов и Благој
Ѓорев

еднаш седмично

120

Скалила кои ги поврзуваат
ул. Борис Карпузов и Шефки
Сали
Скалила кон Којник

еднаш месечно

45

2 пати месечно

20

2 пати месечно

120

еднаш месечно

15

8.ЧИСТЕЊЕ НА КРАЈБРЕЖЈА

ОПИС

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

Лев и десен брег на река
Вардар
од Железен мост до Стар мост

-

јануари (Водици)
април
август
октомври

Пристап кон Бабуна до Трети
вир

- пред започнување на сезоната за капење (јуни)
- по завршување на сезона за капење (септември)

Дервенски поток (не го
вклучува игралиштето)

-

јуни
август
ноември
април

9.
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Од 08.00 – 20.00 часот од понеделник до сабота
Од 08.00 – 16.00 часот во недела
Одржувањето да се извршува согласно санитарно-хигиенските прописи.
Финансирањето е дел од оваа Програма, со доставување на месечни фактури.

ОПИС
Санитарни јазли на ул. Илинденска

/
/

Санитарни јазли на ул. Петре Прличко

/
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11.МЕТЕЊЕ НА ПАЗАРИ
Метењето на пазарите започнува од 14.00 часот во пазарни денови:
вторник, петок и недела.
Финансирањето не е дел од оваа програма.

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)
3954

ОПИС
Градски пазар
Пазар во Нова населба

1100

12. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА
Одржувањето на гробиштата ќе се врши согласно Одлуката за управување и одржување на градските
гробишта.
Генерално чистење на гробиштата ќе се спроведе една седмица пред верските празници Велики
поклади (Прочка), Велигден, Задушница, Божиќ, Голема Богородица, Мала Богородица.
Финансирањето не е дел од оваа програма.
13. МЕТЕЊЕ НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА И ТАКСИ СТАНИЦИ
Метењето на стојалиштата и станиците е во рамките на одржувањето на улиците. Затоа овде е
изоставена ефективната површина за метење.
Финансирањето е опфатено во ставката метење на улици.

АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА
Долни дуќани

ТАКСИ СТАНИЦИ
Вила Зора

Основен суд
Сармаале
Ловното

Градски пазар 1
Градски пазар 2
Автобуска станица

Жито Вардар
ЈПССДП (СИЗ за домување)

Малина
Долни дуќани

Споменик Бауман
Касарна

Комплекс банки
Стоковна куќа

Детска градника клон 4
Комплекс загради Т2 (од двете
страни на улицата)
Магро
Тедико

Ликовен салон
Народен музеј

Дом на АРМ

Театар
Ќоше

Македонски телекомуникации
АРМ

Гимназија Кочо Рацин
АГРИА
Трговски центар
Болница
Железничка станица
Општина
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14. ОДРЖУВАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
Одржување на спомениците се врши согласно Програмата за обележување на годишнини на значајни
настани и личности за 2018г. на спомен обележја кои се наоѓаат на јавна површина и во дворното
место на урбаните и месните заедници.
Чистење на јавната површина околу спомен обележјето ќе се спроведе најдоцна еден ден пред
датумот на обележувањето на настанот или личноста. Финансирањето ќе се изврши како редовно
одржување, по м2 исчистена површина,односно улиците и површините кои се предмет на редовно
одржување нема да бидат посебно фактурирани заради одржаните настани.
Одржувањето на спомениците лоцирани во семејни објекти не се дел од оваа Програма.
Одржувањето на утврдените локации е прикажано во следната табела:

СПОМЕНИК/ОБЕЛЕЖЈЕ/НАСТАН

ДАТУМ НА
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

ЛОКАЦИЈА

Киро Ќучук, Нонча Камишова, Стојан
Бурчевски, Киро Неделков и Јордан
Јорданов

6 јануари

ул. Скопски пат
(пред хотел
Гарденија)

Благој Страчковски и Славе Петков

14 јануари

УЗ Славе Петков

Штрајк на ученици во велешката
гимназија

14 март

УСО Гимназија Кочо
Рацин

Гемиџии (Вардарска регата)

24-27 април

Кеј на Вардар

Браќа Петкович

април

с. Башино село
плоштадка

Петар Михов

април

Кочо Рацин

13 јуни

црква Свети Спас
(чистењето околу
гробното место е
обврска на Оддел
гробишта)
Спомениците на
Рацин и пристап до
спомен куќата на
Рацин

Оливер Китановски

29 јуни

с. Башино село
плоштадка

Андреја Дамјанов

12 јули

Панко Брашнар

13 Јули

црква Свети
Пантелејмон
(чистењето околу
гробното место е
обврска на Оддел
гробишта)
споменик во Нова
населба

Борци од Егејска Македонија

26 Јули

спомен плоча на ул.
Благој Ѓорев

Илинденци

2 август

Коњаник центар,
Панко Брашнар
споменик
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Заштитник на градот Свети
Пантелејмон

9 август

црква Свети
Пантелејмон
(чистењето околу
гробното место е
обврска на Оддел
гробишта)
црква Свети Спас
(чистењето околу
гробното место е
обврска на Оддел
гробишта)
локален пат кон
с.Раштани пред
градските гробишта

Јордан Хаџи Константинов Џинот

29 август

Раштански колиби

10 септември

Пуста кула

14 септември

Тодор Христов Офицерчето, Андреја
Димов Докурчев и Јован НаумовАлабакот

4 октомври

автопат ВелесСкопје
м.в. Пуста кула
Коњаник центар

Андреа Димов-Докурчев

23 октомври

Коњаник центар

Трајче Панов

16 декември

УЗ Трајче Панов

Миле Поп- Јорданов

21 декември

црква Свети
Пантелејмон
(чистењето околу
гробното место е
обврска на Оддел
гробишта)

Обележување на настани за локации прикажани во следната табела:

СПОМЕНИК/ОБЕЛЕЖЈЕ/НАСТАН

ДАТУМ НА
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

ЛОКАЦИЈА

Меѓународен ден за правата на жената

8 Март

/

Светски ден на планетата Земја

22 Април

/

Меѓународен ден на трудот

1 Мај

/

Ден на Европа

9 Мај

/

Светскиот ден на мајчинството

втората недела од
мај

/

Светски ден на екологијата

5 Јуни

/

Светски ден на борба против сидата

1 Декември

/

Светски ден на лица со попреченост

3 Декември

Дом на НВО
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За утврдената локација на која ќе бидат
обележани горенаведените настани и потребата
од неjзино чистење дополнително ќе биде
доставено посебноизвестување од страна на
Општина Велес. Финансирањето ќе се изврши
како редовно одржување, по м2 исчистена јавна
површина, односно улиците и површините кои се
предмет на редовно одржување нема да бидат
п о с е б н о ф а к т у р и р а н и з а р а д и од р ж а н и т е
настани.
1 5 . ОД РЖ У ВА Њ Е Н А П О В Р Ш И Н И З А
О Д Б Е Л Е Ж У В А Њ Е Н А П Р О Г РА М С К И
АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
Одржувањето на површини при
одржување на културни манифестации ќе се
врши согласно Програмата за активностите на
Општина Велес во областа на културата за 2018г.
Метење/миење на просторот каде се одбележува
манифестацијата и неговата околина ќе се
спроведе најдоцна три часа пред одржувањето
на манифестацијата.
ЈКП Дервен е должен да ги преземе сите
неопходни мерки за одржување на нивото на
јавната чистота на наведените локации пред, за
време на одржување и веднаш по завршување на
манифестацијата, да обезбеди пристоен изглед
на градот за време на одржување на
манифестациите, да внимава изнесувањето на

МАНИФЕСТАЦИЈА

ДАТУМ НА
ОДРЖУВАЊЕ

Средби на Бошњаците

6 мај

Свети Кирил и Методиј Ден на македонските
просветители

24 мај
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с м етот д а н е с е п о к л о п и с о те р м и н и те н а
свеченоста, да се воспотави координација со
раководителот на “Паркови и зеленило” заради
о д р ж у в а њ ет о н а х и г и е н а т а н а з ел е н и т е
површини.
Ф и н а н с и р а њ ето ќ е с е и з в р ш и к а к о
редовно одржување, по м2 исчистена јавна
површина.
Ако одржувањето на јавната површина за
време на одржувањето на манифестацијата
отстапува нек олк у денови од временскиот
распоред за редовно одржување, времето за
одржување ќе се помести непосредно пред
одржување на манифестацијата.
Доколку се потребни повторувања на операциите
на метење/миење на јавните површини, тоа ќе се
изврши при крајно неопходна потреба и ќе се
евидентира во дневниот извештај, сопосебна
назнака за дополнителен број на повторувања на
активностите.
Доколку обележувањето на настанот е во
затворените простори-дворни површини на
јавните објекти, обрск ата за одржување на
просторот е на правното лице кое управува со
објектот.
Дополнителни активности за
од б ел е ж у в а њ е н а м а н и ф е с т а ц и ј ат а к а к о
транспорт на реквизити, опрема, средства и
слично не се дел од оваа програма.

ЛОКАЦИЈА И АКТИВНОСТИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ
-Перење на игралиштето и на улиците во
Горно Оризари
-Ул. Алексо Демниевски и ул. Благој Ѓорев
-Пристапна уличка кон сала Бели мугри
-Ул. Архиепископ Михаил и дел од ул. Кирил и
Методиј

55-ти Рацинови средби

11-12 јуни

- Улици: Љубен Весов, Кочо Рацин,
Архиепископ Михаил, Кирил и Методиј,
пристапни улици кон куќите на Џинот,
Касапови и Васил Главинов
- Спомен костурница –ул. Димитар Влахов,
пристапен пат, плато и скалила кон
костурницата,
- Плоштадки пред споменици на Рацин,
споменици на Рацин
- Улици кои гравитираат кон Младинскиот
парк
- Улици во централното градско подрачје

Moto beach party

18 јуни

-Езеро Младост до паркинг на хотел
Романтик, ул.Вардарска, ул. АСНОМ, ул.
Борис Трајковски, ул. Благој Ѓорев, ул. 8ми
Септември, ул. Гоце Делчев, ул.Страшо
Пинџур, ул.Алексо Демниевски
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XV Интернационален
фолклорен фестивал

јуни-јули

- Улици: Никола Карев, Христо Татарчев,
Борис Трајковски, Благој Ѓорев, 8ми
Септември, Гоце Делчев, Страшо Пинџур,
Алексо Демниевски до Младински парк.
- Улици кои гравитираат кон ученичкиот дом
„Лазар Лазаревски“ за сето време на
одржување на фестивалските денови

Баскер фест

јуни

Велешко културно лето

јули-август

- Улици кои гравитираат кон Младинскиот
парк

Нов културен бран

јули-август

-Улици кои гравитираат кон Младинскиот парк

Чествување на Илинден

2 август

Денот на Свети вмч.
Пантелејмон заштитникот
на Велес

9 Август

- Комплетно одржување на чистотата на
градот
-Приодот кон Спомен-костурницата и платото
пред неа со скалилата
-Улиците и приодите до црквата Св.
Пантелејмон
-Гробиштата во кругот на црквата

Рок фест

Августсептември

-Приодот кон Спомен-костурницата и платото
пред неа со скалилата

Денот на државноста

8-ми Септември

- Комплетно одржување на чистотата на
градот
-Приодот кон Спомен-костурницата и платото
пред неа со скалилата

Денот на востанието на
македонскиот народ

11 октомври

Денот на македонската
револуционерна борба

23 октомври

Фестивал на питите и
виното

октомври

- Комплетно одржување на чистотата на
градот
-Приодот кон Спомен-костурницата и платото
пред неа со скалилата
- Комплетно одржување на чистотата на
градот
-Приодот кон Спомен-костурницата и платото
пред неа со скалилата
- Улици околу локацијата на одржување на
фестивалот и самата локација

Денот на општината

6-10 Ноември

49-ти Детски рацинови
средби

ноември

Одбележување на Нова
година – новогодишна
свеченост

пред
новогодишните
празници

-Улици кои гравитираат кон Младинскиот парк

- Простор пред општинска зграда
- Улици во централното градско подрачје и
Алексо Демниевски
- Простор пред Ликовен салон
- Пристапна уличка кон Бели мугри
-Приодот кон Спомен-костурницата и платото
пред неа со скалилата
-Улици пред општинските училишта
- Улици во централното градско подрачје и
Алексо Демниевски
-Простор пред општинска зграда
-Улици во централното градско подрачје и
Алексо Демниевски
- Простор пред Ликовен салон
- Пристапна уличка кон Бели мугри
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Забелешка: На сите наведени површини, ЈКП
Дервен е должен:
- да врши отстранување на целокупниот отпад од
површината, освен на оставен и напуштен шут од
градење и рушење на јавна површина за што
з а д ол ж и т ел н о го и з в е с т у в а о вл а с т е н и от
комунален инспектор;
- д а в р ш и отс т р а н у ва њ е н а н е к р ол оз и те ,
плакатите и постерите од уличните столбови и
дрвја со датум постар од една седмица;
- да врши отстранување на мртви кучиња и мачки
од непознато потекло од јавните површини
согласно прописите за безбедно отстранување.
Доколку се работи за труење во исто време на
поголем број скитници, ЈКП Дервен е должен да
г и и з ве с т и М В Р - С В Р В ел е с и н а д л еж н и те
инспекциски служби за затекнатата состојба.
Собраниот отпад од метење и чистење на купови
не смее да се остави на јавната површина и ЈКП
Дервен е должен да го собере и отстрани од
јавната површина истиот ден.

ПРАЗНИК

Бр.6 стр. 375

1 6 . П О С ТА В У В А Њ Е Н А З Н А М И Њ А З А
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ
П о с т а ву в а њ ет о н а д р ж а в н и и о п ш т и н с к и
знамиња на јарболи и улично осветлување се
врши согласно Законот за празници на
Република Македонија, како и за одбележување
на 9-ти Ноември - Денот на општината.
Поставувањето на знамиња ќе се спроведе
најдоцна еден ден пред датумот на
обележувањето на празникот.
Поставувањето ќе се врши од страна на РЕ
Паркови и зеленило заради поседување на
соодветна опрема.
Знамињата поставени на уличното осветлување
за празникот 11 Октомври остануваат на лице
место до 9 Ноември. За секое продолжување на
терминот потребно е да се обезбеди писмен
документ од општината.
Финансирањето не е дел од оваа програма.

Јарболи

Улично
осветлување

8 Септември – Ден на назависноста

x

x

11 Октомври – Ден на народното
востание

x

x

23 Октомври – Ден на македонската
револуционерна борба

x

x

8 Декември – Свети Климент Oхридски

x

/

1 Мај – Ден на трудот

x

/

24 Мај – Свети Кирил и Методиј - Ден
на сесловенските просветители

x

/

2 Август – Ден на републиката

x

x

9 Ноември – Ден на ослободувањето
на Велес

x

x

VI.2. МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
МИЕЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО СЕДМИЦАТА (ПРЕГЛЕД)
Миењето на улиците во табелата подолу се извршува од 22.00-06.00 часот во период
од19-ти март до 5-ти ноември.
Миењето на улиците Благој Ѓорев и 8-ми Септември се извршува од 24.00-06.00 часот во период од01
јуни до 01 септември, а во преостанатиот период на перење од 22.00-06.00 часот.
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УЛИЦИ

ДЕНОВИ
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м2

Понеделник

-

“Благој Ѓорев” од почеток до ул.”Борис Трајковски”
“8-ми Септември”
“Алексо Демниевски”-од почеток до Пензионерски дом
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Наум Наумовски Борче” и “Вардарска” до ЈКП Дервен
Паркинг плац до Саат кула

12100
10400
6050
1000
2000
1500
3000
300

Вторник

-

“8-ми Септември”
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Димитар Влахов” од железен мост до градски пазар
“Петре Прличко” од Малина до крај

10400
1000
2000
1500
17400
6270

Среда

-

“8-ми Септември”
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Борис Трајковски”
“Христо Татарчев”
“Никола Карев”
“Моша Пијаде”
“Методија Андонов Ченто”
“Панко Брашнар”

10400
1000
2000
1500
8400
4000
2450
5400
1400
1260

-

“Благој Ѓорев” од почеток до ул.”Борис Трајковски”
“8-ми Септември”
“Алексо Демниевски”-од почеток до Пензионерски дом
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Наум Наумовски Борче” и “Вардарска” до ЈКП Дервен
Паркинг плац до Саат кула

12100
10400
6050
1000
2000
1500
3000
300

Петок

-

“8-ми Септември”
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Димитар Влахов” од Железен мост до Градски пазар
“Петре Прличко” од Малина до крај

10400
1000
2000
1500
17400
6270

Недела

-

“8-ми Септември”
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Благој Ѓорев” од почеток до патот кон филтерница

10400
1000
2000
1500
24200

Четврток

Вкупно

Миењето на улиците во табелите подолу се извршува во текот на денот.

226.750
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МИЕЊЕ НА УЛИЦИ СЕКОЈА ВТОРА СЕДМИЦА

Понеделник и
Четврток

м2

УЛИЦИ

ДЕНОВИ
Лазо Осмаков
Оливер Китановски
Кумановска
11ти Октомври

1600
400
600
250
2.850

Вкупно
МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ЕДНАШ СЕДМИЧНО

Среда

м2

УЛИЦИ

ДЕНОВИ
Павел Шатев

1 5 00

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ДВА ПАТИ МЕСЕЧНО

Прва и трета
недела во
месецот

м2

УЛИЦИ

ДЕНОВИ
Горно Оризари
Превалец ул. Ристо Попов

6000
4000

Вкупно

10.000

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО

УЛИЦИ

м2

Индустриска

10000

Белградска

9000

Киро Ќучук

4000

Васил Главинов

4200

Луј Пастер

6000

Самоборска

1800

Васил Ѓоргов

4200

8ма Велешка бригада

1200

Костурска

4000

Тодор Јанев

1200

Мирка Гинева

1800

Браќа Капчеви

800

Вкупно

Миењето на паркинзите ќе се извршува по потреба.

48.200
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VI.3. РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И
МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
Во зимскиот период доколку паѓа снег,
наместо ставка VI.1 од оваа Програма,
изведувачот е должен рачно да го

УЛИЦА
ЈХК Џинот
Прохор Пчински
Архиепископ Михаил
Кирил и Методиј
Илинденска
8-ми Септември

Благој Ѓорев

Алексо Демниевски

Мало мовче
Пешачки надвозник на
битолска пруга
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чисти снегот и мразот од улиците и
тротоарите опишани во табелата
подолу.
Рачното чистење опфаќа чистење на
снегот и мразот од:

ОПИС
До спојот со ул Прохор
Пчински
/

км
0,40

/
/
Само тротоари на мост
Гемиџии
Тротоарот на левата
страна - од Сармаале до
Стоковна куќа
- од Стопанска банка до
Стар мост и Стар мост
Тротоарот на левата
страна
- од Пошта до спој на ул.
Шефки Сали
- од ул. Љубљанска до
влезот на Касарната
Алексо Демниевски
Тротоарот на десната
страна
- од Домот на АРМ до
влезот на Касарната
Алексо Демниевски

0,90
0,50
/

Тротоарот од двете страни
- од почетокот до зградата
на Општина Велес
/

1,10

/

0,04

0,50

0,80

2,20

0,07

30 април

2018

Службен гласник на Општина Велес_

Бр.6 стр. 379

VII. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ (СЕДМИЧНО)

ДЕНОВИ ВО СЕДМИЦАТА
УЛИЦА
8-ми Септември

ОПИС
Пон.

Втор.

Среда

Четв.

Петок

Саб

Нед.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Страшо Пинџур

од Пошта до
Стар мост
од Пошта до
Жито Вардар
од Пошта до
пред касарната
/

Гоце Делчев

/

x

x

x

x

x

x

Илинденска

до мост Гемиџии

x

x

x

x

x

x

Петре Прличко

од Стар мост
до хотел Вила
Зораи спој пред
Биро за
вработување со
ул. Димитар
Влахов
од Градски пазар
до Железен мост
/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Алексо
Демниевски
Благој Ѓорев

Димитар
Влахов
Панко Брашнар
Комплекс УЗУС

11 Октомври

Борис
Трајковски

Христо
Татарчев
Никола Карев
Наум
Наумовски
Борче

со дел од ул.
Индустриска, од
ул. АСНОМ до
раскрсница со
БРАКО
од Пазарче во
Нова населба до
споменик Бауман
од спој со ул.
Алексо
Демниевски до
спој со ул.
АСНОМ
/

x

x

/
од спој со ул.
Алексо
Демниевски до
спој со ул. Благој
Ѓорев

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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од ул. Борис
Трајковски до
раскрсница со
филтерница
/
Љубљанска од
влезот на ООУ
Блаже Конески
до раскрсница со
ул. Благој Ѓорев
/

Архиепископ
Михаил
Самоборска

/

Кумановска

/

Коле
Неделковски
8ми Март

/

X

x

x

X

X

X

x
X
X
X

X

VIII. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ (МЕСЕЧНО)

УЛИЦА

x

X
X

/

/
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ДЕКАДА ВО МЕСЕЦОТ

Вардарска
Цар Самоил
Тодор Христов Офицерчето

I
I
I

Крсте Мисирков
Георги Војтех

I
I

Оливер Китановски
Васил Ѓоргов

I
I

Костурска
8ма Велешка бригада
Тодор Јанев

II
I
II

ЈХК Џинот
Прохор Пчински

I
I

Орце Мартинов
Васил Главинов

III
II

Индустриска
Ѓоре Органџиев (од Стар мост до спој со
ул. Никола Оровчанец)

II
II
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Методија Андонов Ченто

III

9ти Ноември
Кочо Рацин
Белградска

II
II
III

Луј Пастер
Јован Алабаков

III
III

Кирил и Методиј (од ООУ Кирил и
Методиј до црква Св. Пантелејмон)

III

Вера Циривири (од спој со ул. Димитар
Влахов до спој со ул. Киро Рогужаров)

III

Никола Оровчанец
Димко Најдов
Алексо Демниевски од Жито Вардар до
Железничка станица
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Iи III
II и IV
Iи III

Васил Ѓоргов
АСНОМ
Киро Димов (Витамин)

II и IV
II и IV
I

Славко Ѓорѓиев Сватот
Благој Ѓорев (зад БОС)

III
I

Васа Кошулчева (спој од ул. АСНОМ до
ул. Алексо Демниевски)

IV

Павел Шатев
Алексо Демниевски (од влез на Новиот
театар со спој со ул. Алексо Демниевски)
Бане Андреев Ронката

II
III
III

IX. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ, ПЛОШТАДИ,
НАДВОЗНИЦИ И ПОДВОЗНИЦИ, ПРИСТАПНИ ПАТИШТА, СКАЛИЛА КОИ ПОВРЗУВААТ ДВЕ УЛИЦИ

ОПИС
Паркинг до Основен суд
Паркинг до Градски пазар (Пармак)
Паркинг до Саат кула
Паркинг спроти касарна Алексо
Демниевски Бауман

ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД
понеделник и четврток
понеделник и сабота
понеделник и четврток
среда и сабота

Паркинг на Оливер Китановски
Паркинг спроти библиотека Бели
мугри
Паркинг на ул. Петре Прличко до Стар
мост
Паркинг на Градски пазар (горен дел)

понеделник и петок
понеделник и четврток

Паркинг на ул. Никола Карев
Паркинг заден двор на Гимназија Кочо
Рацин

среда и сабота
среда и сабота

среда и сабота
понеделник и сабота
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Паркинг пред мост на влез во река
Бабуна
Плоштад Сармаале
Уреден простор Гимназија и народен
театар ЈХК Џинот

четири пати годишно
секој ден
секој ден освен недела

Плоштад
Панко Брашнар

понеделник

Уреден простор
Народна кујна

од понеделник до сабота

Плоштад
Којник
Простор кај Варналиите
Простор кај Соколаана
Кеј
Отворени простори пред згради и
лулашки на ул. Лазо Осмаков
Игралиште Дервенски поток
Петре Прличко (пристапи кон згради и
театар
Зад згради во Чешелот
Општинска зграда (плато пред влез и
пристап кон Граѓански сервис центар)
Отворен простор М.А.Ченто
Отворен простор 11ти Октомври
Уреден простор поликлиника УРЕД
Стар мост
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понеделник, среда и сабота
секој први и петнаесетти
во месецот
еднаш месечно
понеделник и четврток
први и петнаесетии во месецот
заедно со чистење на Дервенски поток + два
пати според степен на загаденост
прва декада во месецот
втора декада во месецот
сабота
четири пати годишно по степен на загаденост
четири пати годишно по степен на загаденост
понеделник и четврток
секој ден

Мост Гемиџии
Мало мовче со галаријата
Железен мост

понеделник, четврток и сабота
понеделник и четврток
среда

Подвозник ЈП Парк спорт
Надвозник Битолска пруга

по потреба и по загаденост
четврток

Влез во Велес
од Штипско џаде
од Костурница до Железен мост
Влез во Велес
од Ветекс
Влез во Велес
од манастир Свети Димитрија со
генерално чистење за празник
Балаклија
Пристап од индустриска зона Речани
до бензиска пумпа на Макпетрол
Влез во Велес од автобуска постојка
во Превалец до патот за филтерница

септември и мај

октомври и јуни
април и ноември

април и септември
март и октомври
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Пешачки патеки Езеро Младост со
летниковци
Скалила кои ги поврзуваат ул.
Илинденска и Петре Прличко
Скалила кои ги поврзуваат ул. Благој
Ѓорев и Поликлиника УРЕД
Скалила кои ги поврзуваат ул. 8-ми
Септември и Архиепископ Михаил
Скалила кои ги поврзуваат ул. Васил
Главинов и Благој Ѓорев
Скалила кои ги поврзуваат ул. Борис
Карпузов и Шефки Сали
Скалила кон Којник
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понеделник и петок
секоја среда
вторник
во втората декада од месецот
секој први и петнаесетти
во месецот
секој десетти и трисетти во месецот
втора декада

X. ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ

XI. ГЕНЕРАЛНО ПРОЛЕТНО ЧИСТЕЊЕ

Вонредното одржување ќе опфати:
метење и перење на улиците при големи
поројни дождови,
метење и перење на јавни површини во
населени места кои добиваат комунални услуги
заради одржување на прослави,
метење и перење на јавни површини од
незгоди и несреќи,
метење и перење при одржување на
спортски и културни манифестации на
непредвидени локации во оваа програма, а
организирани или поддржани од општината
отстранување на мртов крупен добиток
на јавни површини од непознато потекло.

Генералното пролетно чистење ќе опфати
чистење на површини со поголем степен на
загаденост по завршување на зимскиот период и
тоа:
- чистење од ризла,
- чистење на расфрлан отпад покрај железнички
пруги и речни крајбрежја,
- генерално перење на улиците по потреба и по
степен на загаденост.

Финансирањето од став 1, алинеја 1, 2, 3 и 4 ќе се
изврши к ак о редовно одрж ување, по м2
исчистена јавна површина. Извршување на
работните активности од страна на ЈКП Дервен
ќе се врши по доставување на работен налог од
Општина Велес или по решение од надлежен
орган.Доколку се работи за итно и неодложно
одржување при непредвидени состојби, особено
во попладневните и ноќните часови (порои,
поплави, незгоди, несреќи и сл.), извршување на
работните активности ќе се врши со давање на
устен налог за извршување од Општина Велес и
отворање на работен налог со дневен извештај
од страна на ЈКП Дервен. Писмен налог од
Општина Велес ќе се изготви првиот работен ден.
Финансирањето на став 1, алинеја 5 ќе биде дел
од оваа Програма, с о задолж ување прек у
доставување на фактура, по цени утврдени од
Советот на Општина Велес за извршени услуги
према правни и физички лица за вонредно
ангажирање на механизација (ровок опач,
трактори, цистерни и сл.).

Финансирањето од став ќе се изврши к ак о
редовно одржување, по м2 исчистена и перена
јавна површина, а вонредно ангажирање на
механизација (ровокопач, трактори, цистерни и
сл.) ќе се врши со задолжување преку
доставување на фактура, по цени утврдени од
Советот на Општина Велес за извршени услуги
према правни и физички лица.
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XII. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

СТАВКА
Метење на улици секој
ден
Метење на улици секој
ден освен во недела
Метење на улици три пати
седмично
Метење на улици два пати
седмично
Метење на улици еднаш
седмично
Метење на улици еднаш
месечно
Метење на улици два пати
месечно
Метење на улици четири
пати годишно
Метење на паркинг
простори
Метење на плоштади и
уредени отворени
простори
Метење на видиковци
Метење на мостови,
подвозници и надвозници
Чистење на пристапни
патишта и патеки
Чистење на скалила кои
поврзуваат две улици
Чистење на крајбрежја
ВКУПНО:
Миење на јавни површини
во седмицата
Миење на улици секоја
втора недела
Миење на улици еднаш
седмично
Миење на улици два пати
месечно
Миење на улици еднаш
месечно
ВКУПНО:
Вонредно одржување
Генерално пролетно
чистење

ВКУПНА ПОВРШИНА
М2/ГОДИШНО
1.825.000

ВКУПНА СУМА/ДЕНАРИ
930.750,00

1.872.000

954.720,00

873.600

445.536,00

228.800

116.688,00

328.328

167.447,00

315.288

160.766,00

134.400

68.544,00

27.828

14.192,00

785.280

400.493,00

509.476

259.833,00

2.064
122.240

1.053,00
62.342,00

695.344

354.625,00

11.760
100.000
7.831.408
7.482.650

5.998,00
51.000,00
3.994.000,00
3.516.845,00

47.025

22.102,00

49.500

23.265,00

165.000

77.550,00

385.600

181.232,00

8.129.775
/
/

3.820.994,00
1.000.000,00
752.185,00
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Одржување на 2
санитарни јазли
Одржување на споменици
ВКУПНО:

/

961.153,00

3.000
15.964.183

Во оваа Програма предвидено е вкупно
годишно одржување на јавните површини и тоа:
метење 7.831.408м2, миење
8.129.775м2,вонредно одржување, генерално
пролетно чистење, одржување на санитарните
јазли и одржување на споменици.
Вкупната површина за годишно
одрж ување на јавните површини изнесува
15.964.183м2.
За одржување на овие површини, со обем
и фреквенција предвидена во програмата
потребни се 10.529.982,00денари.
Метење на јавна површина чини 0,51
денари/м2, перење чини 0,47 денари/м2, а
чистење на снег и мраз во зимски услови чини
4,15 денар/м2.
Активностите утврдени со оваа Програма
ќе се финансираат од Буџетот на Општина
Велес,с о средства од надоместок от за
одржување на јавната чистота.
За финансирање на оваа Програма,
Општина Велес ќе склучи договор со ЈКП Дервен,
кој ќе врши месечно задолж ување с о
доставување на фактура.

1.650,00
10.529.982.000,00
Бр. 121
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокот за усвојување
на Програмата за работа на ЛУ „Народен
Музеј“-Велес
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Програмата за работа на ЛУ „Народен Музеј“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/10
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Аце Коцевски с.р

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Н а д зо р н а д с п р о в ед у в а њ е н а о в а а
Програма врши општинскиот к ом унален
инспектор.
За спроведените активности на терен,
изведувачот ќе биде задолжен до Општина Велес
да доставува работен налог со дневен извештај,
месечни извештаи за извршената работа, а на
крајот на годината и годишен извештај кој ќе биде
доставен до Градоначалникот и Советот на
Општина Велес.
ЈКП Дервен е должен Дневниот извештај
за извршена работа во електронска форма да го
достави до општинскиот комунален инспектор
пред истекот на работното време, а најдоцна до
14.00 часот, за активности извршени во текот на
денот - за работни денови.
За извршените активности во недела,
дневниот извештај во електронска форма да се
достави во понеделник, најдоцна до 10.00 часот.
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Велес”.
Број 25-2089/10
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.

Бр.6 стр. 385

Врз основа на член 36, став 1, точка 6 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 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на
ЛУ „Народен Музеј“ Велес
1.Советот на Општина Велес ја усвои
Програмата за работа на ЛУ „Народен Музеј“
Велес.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/11
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
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Бр.6 стр. 386

Бр.123

Бр.122
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокот за усвојување
на План за работа на ЈКП „Дервен“-Велес во
2018 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Планот за работа на ЈКП „Дервен“-Велес во 2018
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/11
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа начлен 11, став 1, точка 6 од
Законот за јавните претпријатија („Службен
Весник на РМ“ бр. 38/96, 62002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 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 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на План за работа на ЈКП
„Дервен“ Велес во 2018 година
1.Советот на Општина Велес го
усвоиПланот заработанаЈКП „Дервен“Велесво
2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/12
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокот за усвојување
на Пpограмата за уредување и одржување
на градското зеленило на територијата
на Општина Велес за 2018 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Пpограмата за уредување и одржување на
градското зеленило на територијата на Општина
Велесза 2018 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
25.04.2018 година.
Број 08-2124/12
27.04.2018 година
Велес
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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Пpограма за уредување и
одржување на градското зеленило на
територијата на Општина Велес за 2018
година
1.Советот на Општина Велес ја донесе
Пpограмата за уредување и одржување на
градското зеленило на територијата на Општина
Велесза 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/13
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
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Бр.6 стр. 387

Бр.125

Бр. 124
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокотза усвојување на
Пpограма за реконструкција и подигнување
на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2018
година
Се објавува Заклучокот з аусвојување на
Пpограма зареконструкција иподигнување на
нови зелени површини на територијата на
Општина Велесза 2018 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/13
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 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 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Пpограма за
реконструкција и подигнување на нови
зелени површини на територијата на
Општина Велес за 2018 година
1.Советот на Општина Велес ја
усвоиПpограмата за реконструкција и
подигнување на нови зелени површини на
територијата на Општина Велес за 2018 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/14
26.04.2018 година
Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокотза усвојување
на Извештај за работата на Локалниот совет
за превенција од детско престапништво на
Општина Велес за 2017 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештај за работатана Локалниот совет за
п р е в е н ц и ј а о д д ет с к о п р е с т а п н и ш т в о н а
Општина Велесза 2017 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/14
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („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 25.04.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работата на
Локалниот совет за превенција од детско
престапништво на Општина Велес за 2017
година
1.Советот на Општина Велесго
усвоиИзвештајот за работа та на Локалниот
совет за превенција од детско престапништво на
Општина Велес за 2017 година.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/15
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р .
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Бр.6 стр. 388

Бр. 127

Бр.126
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наЗаклучокотза не прифаќање
на Иницијатива за рационализација преку
спојување на основни училишта
во надлежност на Општина Велес(Анализа)
Се објавува Заклучокот за неприфаќање
на Иницијатива за рационализација преку
спојување на основни училишта во надлежност
наОпштинаВелес (Анализа), што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/15
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („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 25.04.2018 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за не прифаќање на Иницијатива за
рационализација преку спојување на
основни училишта во надлежност на
Општина Велес (Анализа)
1 . С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с н е ј а
прифаќа доставената Иницијатива за
рационализација преку спојување нао сновни
училишта во надлежностнаОпштинаВелес
(Анализа).
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување на во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/16
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3
од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ”бр.5/02) и член 27 од Статутот на
Општина Велес („Службен гласник на Општина
Велес”бр.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување наРешението за распределба
на финансиски средства за поддршка на
квалитетен спорт во Општина Велес за 2018
година
Се објавува Решението за распределба
н а ф и н а н с и с к и с р ед с т в а з а п од д р ш к а н а
квалитетен спортво Општина Велесза 2018
година, што Советот на Општина Велес го донесе
на седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/16
27.04.2018 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) и член 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“
б р . 1 2 / 0 6 , 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 и 1 5 / 1 4 ) , а с о гл а с н о
Програмата за активностите на Општина Велес
во областа на спортот во 2018 година („Сл
гласник на Општина Велес“ бр. 19/17),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на ден 25.04.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за распределба на финансиски средства за
поддршка на квалитетен спорт во Општина
Велес за 2018 година
1. Со ова решение се врши распределба
на средствата од Буџетот на Општина Велес на
спортските клубови и спортисти од општината,
с о гл а с н о П р о г р а м ата з а а к т и в н о с т и те н а
Општина Велес во областа на спортот во 2018
година, глава III –Поддршк а на спортот во
градот,реден број 1 –Поддршка на квалитетен
спорт – надоместок за користење на спортски
објекти, за што се предвидени средства во
висина од 2.500.000,оо денари и реден број 2 –
Поддршка на младински екипи – надоместок за
к о р и с т е њ е н а с п о рт с к и о б ј е к т и з а ш т о с е
предвидени средства во висина од 500.000,оо
денари.
Распределбата на средствата е
прикажана во следниот преглед:
-Поддршка на квалитетен спорт –
надоместок за користење на спортски објекти,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Име на спортската организација
Сениорски екипи
Клуб за мал фудбал „ВЕЛЕС"
Клуб за мал фудбал „ГЕМИЏИИ"
ГРК „БОРЕЦ"
Женски фудбалски клуб „БОРЕЦ"
Клуб за гимнастички спортови „ПАРТИЗАН"
Фудбалски клуб „ПРЕВАЛЕЦ"
Фудбалски клуб „МЛАДОСТ"
Фудбалски клуб „ИНТЕРНАЦИОНАЛ"
Фудбалски клуб „ИЛИНДЕН БС"
Фудбалски клуб „БОРЕЦ 1919"
Фудбалски клуб „ГОРСКИ"
Фудбалски клуб „ФОРЦА НОВА"
ФК „ТОПОЛКА“
Кајакарски кану клуб „ВИЛА ЗОРА"
Кајакарски кану клуб „БАБУНА"
Кајакарски кану клуб „ВАРДАР"
Кајакарски кану клуб „ГЕМИЏИИ"
Кајакарски кану клуб „АРКА БОРЕЦ"
Карате клуб „ГЛАДИЈАТОР"

20.
21.

Карате клуб„БУШИДО"
Здружение на спортски риболовци „БАБУНА"

22.
23.
24.
25.

Спортско риболовно друштво „МЕТАЛУРГ"
Атлетски клуб „ИЗГРЕВ"
Младински велосипедски клуб „ВЕЛЕС"
Здружение на спортски риболовци
„КРКУШКА"
Тениски клуб „БОРЕЦ"
Аикидо клуб „БУШИДО"
Карате клуб „БУДО"
Стрелачки клуб „ВЕЛЕС"
Кик Бокс клуб „БУДО"
Мото клуб „МОТО ВЕЛЕС"
Параглајдинг клуб „АКВИЛА"
Атлетски клуб „ВЕЛЕС"
Боречки клуб „БОРЕЦ“
Кошаркарски клуб„БОРЕЦ БАСКЕТ"

Ред.бр.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41
42
43
44
45

Пинпонгарски Клуб Борец Тим
Пинпонгарски Клуб Патриот Галакси
Училишни спортски клубови
Карате клуб Гемиџии
Клуб за бразилско Џиу Џицу „Будо“
Здружение на спортски риболовци
„Професионал Тим"
ЗСР„Клуб 28“
Сојуз на Спортови
ГОК „Борец“
Боксерски клуб „Борец“
Вкупно

120.000
100.000
200.000
140.000
110.000
140.000
30.000
30.000
140.000
180.000
30.000
30.000
30.000
25.000
60.000
60.000
25.000
15.000
40.000

Бр.6 стр. 389

Трансфер на средства во
Спортска сала
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“ “
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во ОФС - Велес
Трансфер во
Трансфер во
Трансфер во
Трансфер во

ЈПССО„Парк-Спорт“
ОФС - Велес
ОФС - Велес
ОФС - Велес

Трансфер во ООУ„Васил
Главинов “

20.000
35.000
35.000
30.000
70.000
35.000
50.000
20.000
20.000
70.000
20.000
40.000
20.000
30.000
60.000 Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
100.000 Трансфер во ССОУ„Коле
60.000 Неделковски“
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
15.000 Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
15.000 Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
15.000 Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
20.000 Трансфер во ССОУ Јовче Тесличков
10.000
20.000
15.000
30.000
100.000 Трансфер во ООУ„Блаже Конески“
40.000 Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
2.500.000
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Бр.6 стр. 390

- Поддршка на младински екипи– надоместок за користење на спортски објекти

1.

Име на спортската организација
Младински и кадетски екипи
ЖОК „БОРЕЦ"

2.

ГОК „БОРЕЦ"

3.

ГРК „БОРЕЦ"

4.

Ракометен клуб „ВЕЛЕС 2009"

5.

Женски Одбојкарски клуб„Виола“"

6.

Кошаркарски клуб„БОРЕЦ БАСКЕТ"

Ред.
број

8.

Тениски Клуб Борец

9.

МВК Велес

30.000
Трансфер во ООУ „Блаже
Коневски“
Трансфер во ООУ„Блаже
Коневски“
15.000
ТрансфервоООУ„Васил
Главинов “15.000
30.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
30.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
30.000
Трансфер во ООУ„Блаже
Коневски“
30.000
Трансфер во ООУ„Васил
Главинов “
30.000
Трансфер во ООУ „Блаже
Коневски“
30.000
Трансфер во ЈПССО„Парк-Спорт“
30.000

10.

Кајакарски кану клуб „ВИЛА ЗОРА"

30.000

11.

Кајакарски кану клуб „БАБУНА"

30.000

12.

Кајакарски кану клуб „ВАРДАР"

30.000

13.

Кајакарски кану клуб „ГЕМИЏИИ"

30.000

14.
15.
16.
17.

Стрелачки клуб „Велес“
Спортско риболовно друштво „МЕТАЛУРГ"
Здружение на спортски риболовци „Кркушка“
Здружение на спортски риболовци „БАБУНА"

30.000
20.000
20.000
20.000

18.

Здружение на спортски риболовци „Професионал
тим"
Вкупно

20.000

7.

19.

Ракометен клуб Бисинов-Вардар

500.000

2.Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во„Службен гласник на
Општина Велес“.
Број 25-2089/17
26.04.2018 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р
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Бр.128
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решениетоза именување на
претседател и членови наОрганизацискиот
одбор на културната манифестација
фестивал на античка драма „Стоби“
Се објавува Решението за именување на
претседател и членови на Организацискиот
одбор на културната манифестација фестивал на
античка драма „Стоби“, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
25.04.2018 година.
Број 08-2124/17
27.04.2018 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 25.04.2018 година, донесe
РЕШЕНИЕ
за именување на претседател и членови на
Организацискиот одбор на културната
манифестација фестивал на античка драма
„Стоби“
1. Со ова Решение се именува
претседател и членови на Организацискиот
одбор на културната манифестација фестивал на
античка драма „Стоби“
За претседател се именува:
-Драган Миладиновски
За членови се именуваат:
-Младен Крстевски,
-Васил Зафирчев,
-Славиша Ѓорѓиев и
-Пенчо Кимов.

Бр.6 стр. 391

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден
од денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Велес“.
Број 25-2089/18
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 129
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување на 2019 година на Локалната
установа „Народен Музеј“ 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 Годишниот план за вработувањена
2019 годинанаЛокалнатаустанова „Народен
Музеј“ Велес, што Советот на Општина Велес го
донесе на седницата одржана на 25.04.2018
година.
Број 08-2124/18
27.04.2018 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 45, став 1 од Статутот на
Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“
бр. 12/06,13/09, 18/10 и 15/14), а во согласност со
член 20-б став 2, од Законот за вработените во
јавниот сектор („Сл.весник на Р.М“ број 27/14,
199/14, 27/16 и 35/18).
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018 година,
Донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план за
вработување на 2019 година на Локалната
установа „Народен Музеј“ Велес
1. Со ова Решение се дава согласност на
Годишниот план за 2019 година во Локална
Установа „Народен Музеј“ Велес, донесен од
Управниот одбор на установата со Одлука бр. 0281/4од 29.03.2018 година.
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1 . 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 25-2089/19
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р
Бр. 130
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решениеза давање
мислење за Програма за реализација на
ученички екскурзии и други слободни
активности (излети,настава во природа) за
учебната 2017/2018 година на ООУ „Блaже
Конески“- 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
мислење за Програмата за реализација на
ученички екскурзии и другислободни активности
( и з л ет и , н а с т а в а в о п р и р о д а ) з а у ч е б н а т а
2017/2018 годинанаООУ „БлaжеКонески“- Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/19
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалнатасамоуправа(„Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Стат утот
наОпштинаВелес („Сл.гласник на Општина
В ел е с " б р . 1 2 / 0 6 , 1 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 и 1 5 / 1 4 ) , а
вос огласност с о член 7 од Правилник от за
начинот за изведувањена ученичкитеекскурзии и
другите слободни активности на учениците
одосновните училиштабр.07-9992/2 од
05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација наученички екскурзии и други
слободни активности (излети, настава во
природа) за учебната 2017/2018 година на
ООУ „Блaже Конески“- Велес

Бр.6 стр. 392

1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледаПрограма за реализација на
ученички екскурзии и др. слободни активности
(излети, настава во природа) за учебната
2017/2018 година на ООУ „Блaже Конески“Велес и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ
ЗАСПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Блаже Конески“ -Велес,за понатамошно
постапување.
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву в а њ ет о
во"Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-2089/20
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 131
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решениетоза давање
мислење за Програмата за реализација на
ученички екскурзии и други слободни
активности (излети) за учебната 2017/2018
година на ООУ „Васил Главинов“- 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
мислење за Програмата за реализација
н а у ч е н и ч к и е к с к у р з и и и д р у г и с л о б од н и
активности (излети) заучебната 2017/2018
годинанаООУ „ВасилГлавинов“- Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/20
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалнатасамоуправа(„Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Стат утот
наОпштинаВелес („Сл.гласник на Општина
В ел е с " б р . 1 2 / 0 6 , 1 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 и 1 5 / 1 4 ) , а
вос огласност с о член 7 од Правилник от за
начинот за изведувањена ученичкитеекскурзии и
другите слободни активности на учениците
одосновните училиштабр.07-9992/2 од
05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација наученички екскурзии и други
слободни активности (излети) за учебната
2017/2018 година на ООУ „Васил Главинов“Велес
1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледаПрограмата зареализација
на ученички екскурзии и др. слободни активности
(излети) за учебната2017/2018 годинагодина на
ООУ „Васил Главинов“-Велес и дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗАСПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА
2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Васил Главинов“-Велес,за понатамошно
постапување.
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот наобјавувањето во
"Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-2089/21
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р

Бр.6 стр. 393

Се објавува Решението за давање мислење за
П р о г р а м ата з а н ач и н от н а и з вед у ва њ е н а
ученички екскурзии и излети на учениците за
учебната 2017/2018 годинанаООУ
„ЈорданХаџиКонстантинов-Џинот“- Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/21
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалнатасамоуправа(„Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Стат утот
наОпштинаВелес („Сл.гласник на Општина
В ел е с " б р . 1 2 / 0 6 , 1 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 и 1 5 / 1 4 ) , а
восогласност со член 7 од Правилникот за
начинот за изведувањена ученичкитеекскурзии и
другите слободни активности на учениците
одосновните училиштабр.07-9992/2 од
05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма заначинот
на изведување наученичкиекскурзии и
излети на учениците за учебната 2017/2018
година на ООУ „Јордан Хаџи КонстантиновЏинот“- Велес
1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледаПрограма за начинот на
изведување на ученички екскурзии и излети на
учениците за учебната 2017/2018 година на ООУ
„Јордан Хаџи Константинов-Џинот“- Велес и
дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ
ЗАСПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Бр. 132
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решениетоза давање
мислење за Програмата за начинот на
изведување на ученички екскурзии и излети
на учениците за учебната 2017/2018 година
на ООУ „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“Велес

2. Решението ќе биде доставено до УО на
О ОУ „ Ј о рд а н Х а џ и К о н с та н т и н о в - Џ и н от “ Велес,за понатамошно постапување.
3. Советот донесе зак лучок: до
н а р ед н ата с ед н и ц а н а СО В д а с е д о с та в и
даденото мислење од Биро за развој на
образованието за изведување на ученичките
екскурзии.
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4 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
н а р ед н и от д е н од д е н от н а о б ј а ву в а њ ет о
во"Службен гласник на Општина Велес".
Број 25-2089/22
26.04.2018 година
Велес

Бр.6 стр. 394

1.Советот на Општина Велес, на својата
седница ја разгледаПрограма за изведување на
ученички екскурзии и др. слободни активности излет за учебната 2017/2018 година на ООУ
„Рајко Жинзифов“- Д. Оризари, Велеси дава:
ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ
ЗАСПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 133
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
мислење за Програма за реализација на
ученички екскурзии и други слободни
активности - излет за учебната 2017/2018
година на ООУ „Рајко Жинзифов“- Д.
Оризари, 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
мислење за Програма за реализација на
ученички екскурзии и другислободни активности излетзаучебната 2017/2018 годинанаООУ
„Рајк оЖинзифов“- Д. Оризари, Велес, што
С о в ет о т н а О п ш т и н а В ел е с г о д о н е с е н а
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/22
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалнатасамоуправа(„Сл. весник на
РМ" бр.5/02) и член 45, став 1 од Стат утот
наОпштинаВелес („Сл.гласник на Општина
В ел е с " б р . 1 2 / 0 6 , 1 3 / 0 9 , 1 8 / 1 0 и 1 5 / 1 4 ) , а
вос огласност с о член 7 од Правилник от за
начинот за изведувањена ученичкитеекскурзии и
другите слободни активности на учениците
одосновните училиштабр.07-9992/2 од
05.06.2014 година.
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 25.04.2018година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање мислење за Програма за
реализација наученички екскурзии и други
слободни активности - излет за учебната
2017/2018година на ООУ „Рајко Жинзифов“Д. Оризари, Велес

2. Решението ќе биде доставено до УО на
ООУ „Рајк о Жинзифов“Д. Оризари,
Велес,за понатамошно постапување.
3.Советот донесе заклучок: до наредната
с ед н и ц а н а СО В д а с е д о с т а в и д а д е н от о
мислење од Биро за развој на образованието за
изведување на ученичките екскурзии.
4 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/23
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р.
Бр. 134
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решението за именување на
претставници од Општина Велес за членови
во Управниот одбор на Јавно претпријатие
заенергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес
Се објавува Решението за именување на
претставници од Општина Велес за членови во
Управниот одбор на Јавно претпријатие за
енергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/23
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
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Врз основа на член 36, став 5, од Законот
за лок ална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 17, став 3 од Законот за јавните
претпријатија („Сл.весник наРМ“ бр.38/96,
6/02,40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 45 став
1 од Статутот на Општина Велес(„Сл.гласник на
Општина Велес“ бр.12/16, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на ден 25.04.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници од Општина
Велес за членови во Управниот одбор на
Јавно претпријатие за енергетика „ВЕЛЕСГАС” Велес
1. За претставници од Општина Велес за
ч л е н о в и во Уп р а в н и от од б о р н а Ј а в н о
претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес,
се именуваат следните лица:
- Златко Панчевски,
- Виктор Јовановски,
- Дарко Димовски,
- Весна Џајкова и
- Марија Кимова.
2. Мандатот на членовите на УО на Јавно
претпријатие за енергетика „ВЕЛЕС-ГАС”
Велес, трае 4 години.
3. Ова Решение влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/24
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р
Бр. 135
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решението за именување на
претставници од Општина Велесза членови
во Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финасиското работење на
Јавно претпријатие за енергетика „ВЕЛЕСГАС” Велес
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Се објавува Решението за именување на
претставници од Општина Велес за членови во
Управниот одбор на Јавно претпријатие за
енергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/24
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 5, од Законот
за лок ална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 26, став 3 од Законот за јавните
претпријатија („Сл.весник наРМ“бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 45, став
1 од Статутот на Општина Велес(„Сл.гласник на
Општина Велес“ бр. 12/16, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на ден 25.04.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници од Општина
Велес за членови во Надзорниот одборза
контрола на материјално-финасиското
работење наЈавно претпријатие за
енергетика „ВЕЛЕС-ГАС” Велес
1. За претставници од Општина Велес
за членови во Надзорниот одбор одбор за
контрола на материјално-финасиското
работење на Јавно претпријатие за енергетика
„ВЕЛЕС-ГАС” Велес се именуваат следните
лица:
-Ѓоше Неделковски,
- Пепи Ушев,
- Зорица Попова Илиева,
- Милка Србова и
- Весна Глушкова Ѓорѓиева.
2.Мандатот на членовите на Надзорниот
одбор за контрола на материјално-финасиското
работење на Јавно претпријатие за енергетика
„ВЕЛЕС-ГАС” Велес, трае 4 години.
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/25
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
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Бр. 136
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решението за именување на
претставници од Општина Велес за членови
во Управниот одбор на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „ВелесПаркинг”, Велес
Се објавува Решението за именување на
претставници од Општина Велес за членови во
Управниот одбор на Јавното претпријатие за
јавни паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/25
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 5, од Законот
за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 17, став 3 од Законот за јавните
претпријатија („Сл.весник наРМ“ бр.38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14 ,25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 45 став
1 од Статутот на Општина Велес(„Сл.гласник на
Општина Велес“ бр.12/16, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.04.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претставници од Општина
Велес за членови во Управниот одбор на
Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес
1. За претставници од Општина Велес за
ч л е н о в и в о Уп р а в н и от од б о р н а Ј а в н от о
претпријатие за јавни паркиралишта „ВелесПаркинг”, Велес се именуваат следните лица:
- Колевски Горанче,
- Тања Најдова,
- Оливер Индов,
- Љупка Костова и
- Гоце Јовановски.
2. Мандатот на членовите на УО на
Јавното претпријатие за јавни паркиралишта
„Велес-Паркинг” Велес, трае 4 години.
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3. Ова Решение влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/26
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р
Бр. 137
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решението за именување на
претставници од Општина Велесза членови
во Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес
Се објавува Решението за именување на
претставници од Општина Велес за членови во
Управниот одбор на Јавното претпријатие за
јавни паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/26
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р.
Врз основа на член 36, став 5, од Законот
за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 26, став 3 од Законот за јавните
претпријатија („Сл.весник наРМ“ бр.38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14 ,25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 45 став
1 од Статутот на Општина Велес(„Сл.гласник на
Општина Велес“ бр.12/16, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.04.2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
за именување на претставници од Општина
Велес за членови во Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Велес-Паркинг”, Велес
1. За претставници од Општина Велес за
членови во Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното
претпријатие за јавни паркиралишта „ВелесПаркинг”, Велес се именуваат следните лица:
-Цветанка Настова,
- Борче Стојанов,
- Нино Мијаков,
- Васко Мечкаровски и
- Драган Спирковски.
2.Мандатот на членовите на Надзорниот
одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на Јавното претпријатие за јавни
паркиралишта „Велес-Паркинг” Велес, трае 4
години.
3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/27
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 138
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување Решението за разрешување и
именување претставници од Општина
Велесза членови во Управниот одбор на
Јавно претпријатие за стопанисување со
спортски објекти „Парк – Спорт“ - Велес
Се објавува Решението за разрешување
и именување претставници од Општина Велес за
ч л е н о в и во Уп р а в н и от од б о р н а Ј а в н о
претпријатие за стопанисување со спортски
објекти „Парк – Спорт“ - Велес, што Советот на
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Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/27
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 5, од Законот
за лок ална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 17, став 3 од Законот за јавните
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14 ,25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 45 став
1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на
Општина Велес“ бр. 12/16, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на ден 25.04.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување претставници
од Општина Велес за членови во Управниот
одбор на Јавно претпријатие за
стопанисување со спортски објекти „Парк –
Спорт“ - Велес
1.Сања Јовановска, Баско Бојчев, Насер
Исмаили и Влатко Миров се разрешуваат од
преставници на Општина Велес за членови
воУправниот одбор на ЈПССО „Парк – Спорт“ –
Велес.
2.За претставници од Општина Велес за
членови во Управниот одбор на ЈПССО „Парк –
Спорт“ – Велес се именуваат следните лица:
- Димче Климкаров,
- Александар Домазетов,
- Зоран Синадиновски и
- Злате Костов.
3. Ова Решение влегува во сила од денот
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/28
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
м-р Душко Петров с.р

30 април
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- Анѓелина Мачавелова и
- Ѓорѓи Мајсторов.

Бр. 139
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.12/06,3/09, 18/10 и 15/14),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
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работење на Јавно претпријатие за
стопанисување со спортски објектиспорт
„Парк – Спорт“ - Велес
Се објавува Решението за разрешување
и именување претставници од Општина Велес за
членовиво Надзорниот одбор законтрола на
материјално- финансиското работење на Јавно
претпријатие за стопанисување со спортски
објекти спорт „Парк – Спорт“ - Велес, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 25.04.2018 година.
Број 08-2124/28
27.04.2018 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Аце Коцевски с.р
Врз основа на член 36, став 5, од Законот
за лок ална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.5/02), член 26, став 3 од Законот за јавните
претпријатија („Сл.весник наРМ“ бр.38/96, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14 ,25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 45, став
1 од Статутот на Општина Велес(„Сл.гласник на
Општина Велес“ бр. 12/16, 03/09, 18/10 и 15/14),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 25.04.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување претставници
од Општина Велес за членови во Надзорниот
одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавно
претпријатие за стопанисување со спортски
објекти спорт „Парк – Спорт“ - Велес
1. Весна Димова и Марија Рошева, се
разрешуваат од преставници на Општина Велес
за членови во Надзорниот одбор за контрола на
м ате р и ј а л н о - ф и н а н с и с к ото р а б оте њ е н а
ЈПССО„Парк – Спорт“ – Велес.
2.За претставници од Општина Велес за
членови во Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на ЈПССО
„Парк – Спорт“ – Велес се именуваат:

3 . О ва Ре ш е н и е вл е г у ва во с и л а
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 25-2089/29
26.04.2018 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес
м-р Душко Петров с.р
Бр. 140
ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВА НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА НАДГРАДБА
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