
П Р О Г Р А М А 
за изменување и дополнување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2020 година 
 

  ВКУПНО: 150.612.000 
Ф Урбано планирање 12.170.000 
Ф20 Уредување на градежно земјиште 2.370.000 

1 Надзор на изведбата на градежни објекти 500.000 

2 Геодетски услуги (нумерички, ажурирани подлоги и  други геодетски услуги) 1.000.000 

3 Геомеханички испитувања 500.000 

4 
Изработка на техничка документација и ревизија за пречистителна станица во село 
Сливник 370.000 

Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја 4.300.000 
1 Бетонирање на улица во село Горно Оризари 900.000 

2 
Реконструкција на пат кој го поврзува село Отовица со Сојаклари и Кумарино со 
проширување на влезот кон Отовица   900.000 

3 
Бетонирање на улица во село Раштани(бетонирање на улица од постоечки асфалт до 
селска чешма каде се спојува со претходно бетониран дел од улица) 400.000 

4 Бетонирање на улица Даме Груев во село Иванковци 500.000 

5 Бетонирање на улица во село Караслари пристап кон селски гробишта 800.000 

6 Бетонирање на улица во село Бузалково 800.000 

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) 5.500.000 

1 

Изработка на студии, инвестиционо техничка документација, проектирање на објекти од 
високо и ниско градба, паркинзи, катни гаражи, сообраќајни студии и др.(проектна 
документација за тротоар на ул.Академик Пенчо Давчев, потпорен ѕид на ул.Благој 
Ѓорев број 125,  проект за паркинг простор на 11 Октомври, проект за атмосверски канал 
позади управна зграда на ЈКП Дервен, сообраќно уредување на плоштад Којник 
согласно СУМП, проект за фекална канализација на ул.Сараевска Горно Оризари, 
проект за атмомосверска канализација над локација за фудбалско игралиште,  проект за 
осветлување на скулптурите, проекти за успорување на брзината на сообраќајот пред 
училишта Оризари, Коле Неделковски, Сливник , проект за пешачки мост од Младински 
до Спортска сала, проектирање на хидрантски мрежи, проектна документација на улица 
во село Оризари, проект за  кружен ток на сообраќај на крстосница помеѓу улици   
Вардарска,  АСНОМ, Наум Наумовски Борча и Алексо Демниевски и др.) 

3.000.000 

2 
Изработка на  инвестиционо техничка  документација за гасификација на град Велес 

2.000.000 

3 Експропријација на градежно земјиште 500.000 

Ј Комунални дејности 138.442.000 
Ј00 Одржување на урбана опрема 1.000.000 

1 
Одржување на разна урбана опрема, поправка, замена и  фарбање на столбчиња, 
парапети , канделабри, огради и останати елементи  1.000.000 

JH0 Урбана опрема (капитални расходи) 4.400.000 

1 

Набавка на нова урбана опремаи поставување и обновување на детски катчиња  (на 
ул.Киро Ќучук пред спој со ул.Белградска, комплекс згради Сивиот Дом, ул.Андон 
Шурков -пред САМА, кај Соколана, пред Нептун, во селата Сујаклари, Бузалково, 
Иванковци и др .)  

2.000.000 

2 Ракохвати и огради (на ул.Кочо Рацин, Богдан Прличков, Максим Горки и др.) 600.000 

3 Видиковци 300.000 

4 Одржување на украсни фонтани  во град Велес 1.500.000 



5 
Реализација на проект за детски забавен парк во Иванковци (да се аплицира со 
расположливата документација)   

Ј10 Снабдување со вода 800.000 

1 

Одржување на водоводни линии во населени места на територија на општина Велес и 
превземање на потребните активности за доведување во состојба на бактериолошка 
исправност на селските водоводи 

500.000 

2 Интервентно  водоснабдување во населени места 300.000 

ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување 2.000.000 

1 
Реконструкции на водоводни и канализациони линии во град Велес преку ЕИБ 
(40.000.000 денари)   

2 
Изградба на водоснабдителен систем во Населено место Отовица преку ВПР (8.000.000 
денари)   

3 
Изведба на водоводна линија за село Раштани и село Бузалково преку ЕИБ (46.400.000 
денари) 

  

4 

Инвестициони активности во водоводни системи на територија на Општина Велес - 
изградба на нови линии ( реконструкции на постоечки линии  се од средства на ЈКП 
Дервен) 

2.000.000 

Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води 1.600.000 
1 Чистење на канали за атмосферска канализација 500.000 

2 Одржување на фекална канализација на територија на Општина Велес 400.000 

3 
Изградба на атмосверски канали на територија на Општина Велес, канал во Дурутовец, 
во Населба Дворови, Костурска и др. 

700.000 

ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 8.030.000 

1 
Изведба на краци од  фекална канализација на територија на Општина Велес (со 
средства на ЈКП Дервен ќе се реконструираат постоечките  линии ) 

2.000.000 

2 Изведба на канали за прифаќање на атмосверски води на улица Љубљанска и др. 800.000 

3 
Изведба на канали за прифаќање на атмосверски води позади управна зграда на ЈКП 
Дервен до влив во река Вардар (ЕИБ) 

  

4 
Изградба на фекална канализација  за прибирање и одведување на фекални отпадни 
води од комплекс ВЕЛ СИТИ 

4.500.000 

5 Изведба на канали за прифаќање на атмосверски води на улица Пајак Планина 230.000 

6 
Изведба на краци за фекална канализација во село Отовица со ставање во употреба на 
изведена линија 

500.000 

ЈЗ0 Јавно осветлување 18.700.000 
1 Пoтрошена електрична енергија 14.000.000 

2 Одржување на јавно осветлување 2.000.000 

3 Отстранување на дефекти во разводни ормари за улично осветлување 500.000 

4 Набавка на репро материјал 400.000 

5 Новогодишно украсување 800.000 

6 Замена на постојни со економични светилки 500.000 

7 Дислокација на ормари надвор од трафостаница 500.000 

ЈА0 Изградба на јавно осветлување 5.400.000 

1 
Проширување на мрежа (на ул.11 Октомври, Никола Карев, Оливер Китановски, 
Сараевска, Максим Горки,  и др.) 2.000.000 

2 Реконструкција на мрежа (пратење на изградба на мрежи од страна на ЕВН) 600.000 

3 Осветлување на Индустриска зона Каласлари 500.000 

4 
Проширување на мрежа во населени места  и тоа во Иванковци, Горно Оризари, 
Сливник, Бизалково, Мамутчево, Долно и Горно Каласлари и др. 

600.000 

5 Изведба на ново мерно место  400.000 

6 Осветлување на Индустриска зона УЗУС 300.000 



7 Изведба на улично осветлување во сателитска населба на Ез. Младост 300.000 

8 
Зафати во мрежа и сервисирање на енергетска подршка за организација на културно 
забавни и спортски манифестации 

200.000 

9 Изградба на осветлување на пешачка патека во Градски парк 500.000 

Ј60 
Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на 
сообраќај 12.900.000 

1 Прередување на камени коцки                        500.000 

2 Бетонирање на улици - интервентно 1.000.000 
3 Бетонирање на потпорни ѕидови - интервентно 1.000.000 

4 Зимско одржување на локални патишта и улици 2.000.000 

5 
Редовно  одржување -  непредвидени работи (крпење на ударни дупки на ул.Петре Поп 
Арсов, ул.Христо Узунов, и др.) 2.000.000 

6 Одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација  2.500.000 

7 
Чистење на банкини на локални патишта и улици на територија на Општина Велес 
(Чистење и одржување на патен и заштитен појас на општинските патишта и улици) 

1.000.000 

8 Отстранување на последици од елементарни непогоди 800.000 

9 
Одржување и реконструкција на локални патни правци на територија на Општина Велес 
(кон Белештевица, Слп, Карабуниште, Рудник и др.) 

800.000 

10 
Превземање на активности за обележување, поставување на табли на населени места 
на територија на Општина Велес 

800.000 

11 Набавка на табли за известување за зонско паркирање и набавка на блокатори 500.000 

ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 32.112.000 

1 
Изградба на кружен ток на сообраќај на крстосница помеѓу улици   Вардарска,  АСНОМ, 
Наум Наумовски Борча и Алексо Демниевски 

4.000.000 

2 

Реконструкции на улици на територија на Општина Велес со бетонирање и тоа:дел од 
ул.Рилски Конгрес спој со Орце Мартинов, реконструкција на дел од улица Крушевска, 
реконструкција на дел од улица Сараевска пред и по куќен број 116, реконструкција на 
дел од улица Максим Горки - да се замени бехатон со бетон, дел од улица Тодорче 
Николовски околу 100м, пристап кон гробишта во Дурутовец, дел од Стеван Бобев, 
Кирил Пејчиновиќ, дел од Родна Ивева, улица Браќа Петковиќ во должина од 500м во 
населено место Башино село и др. 

4.000.000 

3 

Реконструкции на улици на територија на Општина Велес со асфалтирање и тоа: дел од 
улица Мицко Козар, дел од улица Пратение Зоографски од спој со Мицко Козар до спој 
со Благој Ѓорев, дел од улица Крсте Мисирков, реконструкција на дел од Васа 
Кошулчева во должина од 250м, реконструкција на улица околу железничка станица со 
замена на коцка со асфалт , дел од Димитар Влахов и др.  

4.000.000 

4 
Реконструкции на улици на територија на Општина Велес и изведба на нови улици со   
поплочување со префабрикувани бетонски елементи 

2.000.000 

5 Изведба на потпорни ѕидови и тоа : Рилски Конгрес број 40, Благој Ѓорев број 125,  и др. 
2.000.000 

6 
Интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани и изведба 
на заштитни потпорни ѕидови и интервентно бетонирање на улици 

1.000.000 

7 Изградба и поставување на автобуски постројки  во градот и населените места 300.000 

8 
Градежни зафати за воведување на еднонасочно одвивање на сообраќај   на спој на 
Архиепископ Михаил со Љубен Весов и на улица Прохор Пчински со Благој Кирков 

1.500.000 

9 

Изведба на тротоари на територија на општина Велес и тоа: тротоар од театар до 
Пошта со асфалт, тротоар кон Општина двете страни со асфалт, тротоар на Живко 
Фирфов со бехатон,  тротоар на улица Киро Ќучук, тротоар на ул.Андон Шурков, тротоар 
на улица Лазо Осмаков, реконструкција на тротоар пред Гимназијата со бехатон, на 
ул.Борис Трајковски,  и др. 

3.000.000 

10 Изведба на улица во високите зони на градот - донација    

11 Реконструкција на тротоар од травертин во центарот на градот 1.000.000 



12 
Изведба на армирано бетонски коловоз на дел од улица Богдан Прличков во Велес 
согласно проектна документација 

1.300.000 

13 Изградба на улици со кофинансирање 1.000.000 

14 

Реализација на проекти за подобрување на патна инфраструктура на територија на 
Општина Велес со средства од Светска банка во вредност од 1.900.000€ ( прва фаза:од 
Долно до Горно Караслари, пристапен пат до Новачани, патна инфраструктура ИЗ 
УЗУС, реконструкција на дел од локален пат Велес, Дурутовец, Чалошево, улица во 
високите зони од градот - Декада на роми, улици во локалитет Касарна, улици на Езеро 
Младост УЕ 2 блок 1 и блок 2, пристапен пат до Горно Оризари од Порцеланка и 
Пристапен пат кон село Сопот и др.   

  

15 Изградба на нов сообраќаен режим и крстосници на територија на Општина Велес  2.905.000 

16 Санирање на карпести блокови под Градскиот саат  432.000 

17 Реконструкција на патен премин кај Стар мост 475.000 

18 Бетонирање на дел од улици Александар Несторов, Петре Милевски и Славе Ефтовски 
1.200.000 

19 Бетонирање на дел од улици Трајче Петкановски - среден крак во Населба Превалец 1.000.000 

20 Бетонирање на дел од улици во Населба Речани 1.000.000 

ЈФ0 Изградба на сообраќајна сигнализација 500.000 

1 Поставување на легнати полицајци пред ССУ Коле Неделковски, пред школо во 
Сливник, пред школото во Оризари и др. 500.000 

ЈМ0 Паркови и зеленило (капитални расходи) 1.500.000 

1 

Уредување на простори пред згради и реконструкција и подигање  на  нови  зелени 
површини пред згради на ул. Крсте Мисирков, партер пред згради на ул.Славко Ѓорѓев 
Сватот и др. 

1.500.000 

Ј80 Други комунални услуги 1.500.000 
1 Рушење на бесправно изградени објекти 500.000 

2 Рушење на стари објекти склони на паѓање  500.000 

3 Интервентни активности при појава на одрони 500.000 

ЈЛ0 Други комунални услуги  41.000.000 
1 Изведба на велосипедски патеки 500.000 
2 Санирања на оштетувања на Кеј на река Вардар 500.000 

3 Изведба на Покриен Градски пазар  40.000.000 

ЈЛA Други комунални услуги (капитални расходи) 3.000.000 

1 
Инфраструктура во Индустриски зони и Сателитска Населба (асфалтирање на улици во 
ИЗ УЗУС од горна страна на Кожара, улици во сателитска населба Езеро Младост над 
Про Кредит регионална академија и др.) 

3.000.000 

ЈЕ0 Изградба на простор за паркирање 4.000.000 

1 

Изградба на паркинг простор во Општина Велес  (Љубљанска, Раштани наспроти 
градски гробишта, на 11 Октомври наспроти БРАКО, во централно градско подрачје  и 
др.) 

4.000.000 

 


