
Листа	на	услуги	
 

Карта 
на 

услуга 
бр: 

Опис Област 

1  Пријава до инспекција (градежна, урбанистичка, комунална, 
просветна, инспекција за патен сообраќај и патишта, 
инспекција за животна средина, даночна инспекција) 

инспекција 

2  Извод од урбанистички план урбанизам 

3  Одобрение за градба урбанизам 

4  Решение за промена на инвеститорот урбанизам 

5  Решение за одобрување на измена во текот на градбата урбанизам 

6  Одобрение за подготвителни работи урбанизам 

7  Одобрение за поставување урбана опрема урбанизам 

8  Адаптација, пренамена/реконструкција на објект (од стамбен 
во деловен) 

урбанизам 

9  Одобрени за отстранување на објект урбанизам 

10  Решение за данок на имот финансии / даноци 

11  Решение за данок на наследство и подарок финансии / даноци 

12  Решение за данок на промет на недвижности финансии / даноци 

13  Решение за враќање на повеќе или погршно уплатен долг финансии / даноци 

14  Решение за комунална такса за назив на фирма финансии / даноци 

15  Комунална такса за користење на музика / истакнување на 
реклами, објави и огласи и поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор од деловни простории 

финансии / даноци 

16  Стипендија за талантирани ученици и студенти / фондација 
„Коле Неделковски“ 

општествени 
дејности 

17  Слободен пристап до информации од јавен карактер општествени 
дејности 

18  Издавање лиценца и изводи од лиценца за пријавените возила 
за вршење на авто-такси превоз на патници 

сообраќај и 
патишта 

19  Издавање лиценца и изводи од лиценца за пријавените возила 
за вршење општински линиски превоз на патници 

сообраќај и 
патишта 

Општина Велес 



20  Дозвола за линија и регистрација на возен ред за вршење 
општински линиски превоз на патници 

сообраќај и 
патишта 

21  Дозвола за посебен линиски превоз на патници сообраќај и 
патишта 

22  Дозвола за поставување телефонски, телеграфски и други 
кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно 
водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и 
други слични уреди во заштит појас на општинските патишта 
и улици 

комунални работи 

23  Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во 
заштитниот појас на општинските патишта во населени места 

комунални работи 

24  Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во 
заштитниот појас на општинските патишта надвор од 
населени места 

комунални работи 

25  Дозвола за поставување на заштитна ограда покрај 
општинскиот пат 

комунални работи 

26  Дозвола за вонреден превоз по општински патишта комунални работи 

27  Одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат комунални работи 

28  Одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена 
површина 

комунални работи 

29  Дозвола за користење на јавно прометни површини комунални работи 

30  Издавање / пренос / измена на Б интегрирана еколошка 
дозвола ( за нова инсталација ) 

животна средина 

31  Издавање на дозвола за усогласување со оперативен план ( за 
постоечка инсталација ) 

животна средина 

32  Одобровување на елаборат за заштита на животната средина животна средина 

33  Издавање потврда за усогласеност со стратегија за локален 
економски развој (услуга за апликантите за ИПАРД) 

лоокален 
економски развој 

34  Потврда за точна адреса, промена на улица и куќен број општествени 
дејности 

 

 

*  За подетални информации и преглед на картите на услуги посетете го порталот за 

електронски  услуги на Општина Велес http://uslugi.veles.gov.mk  

* За полесен пристап, можете да ги филтрирате објавените документи во  библиотеката на 
споделени документи. (пр: Во колоната Тип на доукмент  изберете Услуги, а во колоната 
Област изберете Животна средина) 


