
Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник 
на Р.С.М. бр.101/2019) 
Општина Велес, ул.„Панко Брашнаров“ бр.1 тел.043-232-406, opve@veles.gov.mk,  
Александра Петрушевска и Ангела Чичевалиева одговорни лица за посредување со 
информации од  јавен карактер  
го подготвија следниот 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
(од 1.01.2020 до 31.12.2020) 

 
1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај         
 имателите на информации; 

- Александра Петрушевска и Ангела Чичевалиева контакт 043/232-406,  
aleksandra.petrusevska@veles.gov.mk , angela.cicevalieva@veles.gov.mk 

 
2. Број на примени барања; 
- 44 примени барања 
 
3. Број на позитивно одговорени барања; 42  
 
4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено 
барање; едно 
 
5. Број на неодговорени барања; едно, доставено на 24.12.2020 година, поради обемноста на 
бараните податоци кои сеуште се прибираат 
 
6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со 
опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно 
одбивање на бараната информација);  нема 
 
7.  Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата; нема 
 
8.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата; нема 
 
9.  Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање и; нема 
 
10.  Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање. нема 
 
НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да 
одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата 
работа. 
 
______________                                          _______________________________    
(Место и датум)                                              (Имател на информации-печат) 
 

                                                        _________________________ 
                         (службено лице – потпис) 
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Извештај –Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер 
2020 година 

 

Реден 
број 

Датум на 
прием 

Предмет на барањето Подносител на 
барањето 

Статус на 
одговор 

Датум на 
одговор 

1. 13.01.2020 Информации за квалитетот на 
амбиентниот воздух 

Центар за 
правни 

истражувања и 
анализи 

позитивно 28.01.2020 

2. 16.01.2020 Проект за градба и одобрение 
за градење на инвеститор 

Супер Петка 

Маркарт 
Македонија 

позитивно 28.01.2020 

3. 21.01.2020 Информации за зони и цени 
на недвижности во Општина 

Велес 

Прима Тим ДОО позитивно 28.01.2020 

4. 21.02.2020 Информации за собирање за 
постоечки сервиси за 

реинтеграција и 
регабилитација на жени жртви 

на насилство и семејно 
насилство. 

Национална 
мрежа против 
насилство врз 

жени и семејно 
насилство 

позитивно 25.02.2020 

5. 27.02.2020 Информации за процена на 
ризиците и опасностите за 
разрешување на кризната 

состојба на ниво на Општина 
Велес. 

Виолета 
Димовска – 

Коалиција за 
климатски 

промени во 
Вардарскиот 

регион 

позитивно 10.03.2020 

6. 10.03.2020 Информации за број на 
издадени одобренија, за 

зелени површини 

Сунаи 
Сабриовски 

позитивно 19.03.2020 

7. 11.03.2020 Целосна документација 
поврзана со изработка на ДУП 

за Трпезица 

Катица 
Николовска 

позитивно 20.03.2020 

8. 12.03.2020 Институционална меморија Центар за 
управување со 

промени 

позитивно 01.04.2020 

9. 12.03.2020 Информации за изградба на 
кружен тек и мини кружен 

тек. 

Едукативно 
хуманитарна 
организација 

позитивно 13.03.2020 

10. 12.03.2020 Информации за структура и 
организација за Општина 

Велес 

Центар за 
управување со 

промени 

позитивно 07.04.2020 

11. 12.03.2020 Податоци за просечната плата 
по работни  места/звања на 

вработените за 2019 

Центар за 
управивање со 

промени 

позитивно 08.04.2020 

12. 26.03.2020 Број на вработени лица во 
Општина Велес 

Центар за 
граѓански 

комуникации 

позитивно 01.04.2020 



13. 07.04.2020 Информации за изградба на 
инфраструктура вода, струја, 
канализација во нас. Речани 

Снежана 
Андовска 

позитивно 13.04.2020 

14. 11.05.2020 Обележување на паркинг 
места 

Ненад Коциќ позитивно 18.05.2020 

15. 15.05.2020 Информации за збратимени 
општини со Општина Велес 

Преспа Институт позитивно 29.05.2020 

16. 15.05.2020 Информации за распредлба 
на средства на граѓански 

организации врз основа на 
јавен повик во фазата на 

донесување на буџетот за 
2017, 2018 и 2019 год. 

Национален 
младински  

совет на 
Македонија 

позитивно 03.06.2020 

17. 21.05.2020 Информации за буџет за Роми 
и буџет за Ковид 19 

Ромалитикко позитивно 29.05.2020 

18. 04.06.2020 Обележување на паркинг 
места 

ПЗУ “Д-р Ненад 
Коциќ” 

позитивно 09.06.2020 

19. 15.06.2020 Информации за постапка за Б- 
интегрирана дозвола за 

Прехрамбена индустрија 
Благој Ѓорев 

Македонско 
здружение на 

млади правници 

позитивно 24.06.2020 

20. 25.06.2020 Информации за јавна 
набавка/број на оглас 58/2017 

Едукативно 
хумантирана 
организација 

позитивно 10.07.2020 

21. 26.06.2020 Инспекциска постапка за 
противправно градење 

Ѓорѓи Димовски, 
преку 

полномошник 
адвокат Дарко 

Доневски 

позитивно 20.07.2020 

22. 07.07.2020 Имот на Општина Велес “Праведни и 
професионални” 

позитивно 30.07.2020 

23. 27.07.2020 Планови, програми и 
стратегии на Општина Велес 

Центар за 
управување со 

промени 

позитивно 10.08.2020 

24. 29.07.2020 Информации во врска со 
настанот во кој лице 

нападнато од кучиња падна 
во провалија и почина. 

Адвокатско 
друштво Бранко 

Кузмановски 

позитивно 10.08.2020 

25. 04.08.2020 Решение за формирање 
Комисија за категоризација на 

објекти кои се издаваат 

Адвокат Петре 
Георгиевски 

позитивно 05.08.2020 

26. 11.08.2020 Разрешување од Совет на 
млади 

Марко 
Ингилизов 

позитивно 21.08.2020 

27. 11.08.2020 Разрешување од Совет на 
млади 

Матеа 
Несторова 

позитивно 21.08.2020 

28. 17.08.2020 Информации колку средства 
се издвојуваат за граѓански 

организации 

Рурала колиција позитивно 02.09.2020 

29. 24.08.2020 Информации во врска со 
седниците на Советот на 

млади 

Марко 
Ингилизов 

позитивно 03.09.2020 

30. 24.08.2020 Документација за избор на Марко негативно 22.09.2020 



најталентиран ученик  на 
Општина Велес за 2018год. 

Ингилизов 

31. 09.09.2020 Информации во врска со 
буџетите за 2020 и 2019 

година. 

Центар за 
економски 

анализи 

позитивно 17.09.2020 

32. 11.09.2020 Дали е издадено одобрение 
за градење 

Љубе Цветанов 
и Драган 

Цветкоски 

позитивно 28.09.2020 

33. 11.09.2020 Информации во врска со 
решенија за данок на имот за 

2017, 2018 и 2019 година 

Центар за 
граѓански 

комуникации 

позитивно 22.09.2020 

34. 13.09.2020 Информации за отстранување 
на времени објекти 

Ефка Слабева позитивно 29.09.2020 

35. 21.09.2020 Имплементација на Локален 
акционен план за Роми 

Ромалитико позитивно 20.10.2020 

36. 02.10.2020 Барања за легализација од 
Роми 

Европски центар 
за правата на 

Ромите 

позитивно 06.10.2020 

37. 06.10.2020 Информации за 
административни службеници 

при Општина Велес 

Центар за 
управување со 

промени 

позитивно 19.10.2020 

38. 09.10.2020 Информации во врска со член 
на Комисијата за вршење 
категоризација на куќи, 

апартмани и соби за одмор 

Адвокат Петре 
Георгиевски 

позитивно 15.10.2020 

39. 19.10.2020 Информации за отстранување 
на бесправна градба 

Љубе Цветанов 
и Драган 

Цветковски 

позитивно 29.10.2020 

40. 29.10.2020 Број на вработени по пол во 
Општина Велес 

Хера позитивно 17.11.2020 

41. 04.11.2020 Увид во предмет на 
комунален инспектор 

Перо Колевски-
преку 

полномошник 
адвокат Трајче 

Наумов 

позитивно 18.11.2020 

42. 24.12.2020 Информации во врска со 
животната средина 

Евгенија 
Крстевска 

Во 
тек(поради 
обемност 

на 
податоците 

кои се 
бараат и ки 
сеуште се 

прибираат, 
како и 

неколкуте 
неработни 

дена) 

 

43. 28.12.2020 Младинско учество и 
младински политики 

Јасмина 
Јакимовска 

позитивно    31.12.2020 

44. 29.12.2020 Увид во списи на проценка на 
објект 

Весна Јанева позитивно 13.01.2021 
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