
  
Програма за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес во 2021 година. 

  

     

  РАСХОДИ Ден. 

  ВКУПНО: 156.210.000 

Ф Урбано планирање 11.100.000 

Ф20 Уредување на градежно земјиште 2.300.000 

1 Надзор на изведбата на градежни објекти 800.000 

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

3 Геомеханички испитувања 500.000 

Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја 5.300.000 

1 Асфалтирање на улици  во село Горно Оризари 1.500.000 

2 Бетонирање на улици во село Иванковци 1.000.000 

3 Бетонирање на улица во село Бузалково 800.000 

4 Бетонирање на улица во село Караслари  500.000 

5 Бетонирање на улица во село Мамутчево 400.000 

6 Бетонирање на улица во село Црквино 400.000 

7 Бетонирање на улица во село Клуковец со потпорен ѕид 700.000 

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) 3.500.000 

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, проект за атмосверски канал 
позади управна зграда на ЈКП Дервен, сообраќно уредување на плоштад Којник 
согласно СУМП, проект за фекална канализацијаво Населба Превалец,  проект за 
осветлување на скулптурите, проекти за успорување на брзината на сообраќајот пред 
училишта во Општина Велес, проект за пешачки мост од Младински до Спортска сала, 
проект за  кружен ток на сообраќај на крстосница помеѓу улици   Вардарска,  АСНОМ, 
Наум Наумовски Борче и Алексо Демниевски и др.) 

3.000.000 

2 Експропријација на градежно земјиште 500.000 

Ј Комунални дејности 145.110.000 

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) 2.200.000 

1 

Набавка на нова урбана опрема и поставување и обновување на детски катчиња  (на 
ул.Киро Ќучук пред спој со ул.Белградска, комплекс згради Сивиот Дом, ул.8-ми Март, во 
населените места, ул. Нада Бутникошарова број 3 пред Центарот за социјални работи, 
Костурница и др .)  

1.000.000 

2 
Ракохвати и огради во високите зони од градот (кај Црвен Крст, ул.Димо Хаџи Димов, 
ул.Коле Цветков, ул. Прохор Пчински и др.) 

500.000 

3 Одржување на постоечки летниковци 200.000 

4 Одржување на украсни фонтани  во град Велес 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 3.000.000 

1 

Реконструкции на водоводни и канализациони линии на улиците: Славјанска, Орце 
Мартинов, Костурска, 8-ми Септември, Титово Ужичка, Јовче Ќучук, Орце Шутев и 
Страшо Пинџур преку МТВ и ЕИБ     

2 
Изградба на систем заводоснабдување на с. Бузалково и село Раштани преку МТВ и 
ЕИБ (46.400.000 денари) 

  

3 Изградба на нови водоводни линии во Речани, Вел Сити, Атлантис  и др. 3.000.000 

Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води 4.300.000 

1 
Изградба на атмосверски канали на територија на Општина Велес и санации на 
постоечките 1.200.000 

2 Одржување на фекална и атмосверска  канализација на територија на Општина Велес 600.000 

3 
Изведба на атмосверска канализација во Горно Оризари согласно проектна 
документација на локација на идно фудбалско игралиште за голем фудбал 

2.500.000 

ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 5.000.000 

1 
Изведба на краци од  фекална канализација на територија на Општина Велес во Речани, 
Вел Сити, Атлантис и др.  

3.000.000 

2 
Изведба на краци за фекална канализација во село Отовица со ставање во употреба на 
изведена линија 

500.000 

3 Изведба на  фекална канализација во Населба Превалец со регулација на суводолица 1.500.000 

ЈЗ0 Јавно осветлување 18.500.000 

1 Пoтрошена електрична енергија 14.000.000 

2 Одржување на јавно осветлување 2.200.000 

3 Отстранување на дефекти во разводни ормари за улично осветлување 500.000 

4 Набавка на репро материјал 400.000 

5 Новогодишно украсување 300.000 

6 Замена на постојни со економични светилки (натриумови со ЛЕД да се заменат) 600.000 

7 Дислокација на ормари надвор од трафостаница 500.000 

ЈА0 Изградба на јавно осветлување 5.300.000 

1 Проширување на мрежа  на улично осветлување на територија на Општина Велес 2.500.000 

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

3 Осветлување на Индустриска зона Каласлари 300.000 

4 

Проширување на мрежа во населени места  и тоа во Иванковци, Горно Оризари, 
Црквино, Сливник, Бузалково, Мамутчево, Отовица, Сујаклари, Кумарино, Чалошево, 
Ораовец, Долно и Горно Каласлари и други населени места во Општина Велес 

600.000 

5 Изведба на ново мерно место  400.000 

6 Осветлување на Индустриска зона УЗУС 500.000 

7 Изведба на улично осветлување  на Ез. Младост 300.000 

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

100.000 

Ј60 
Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на 
сообраќај 11.400.000 

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 асфалтни и 
бетонски улици.) 

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) 

500.000 

8 Отстранување на последици од елементарни непогоди 500.000 

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

900.000 

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

500.000 

ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 34.810.000 

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

3.000.000 

2 Семафоризација на раскрсницата помеѓу улиците АСНОМ и Борис Трајковски 1.000.000 

3 
Изградба на кружен тек на сообраќај на крстосница помеѓу улици   Благој Ѓорев и Андон 
Шурков, кај споменикот на Панко Брашнаров 

3.000.000 

4 

Реконструкции на улици на територија на Општина Велес со бетонирање и тоа:дел од 
улиците: Даме Груев, Богдан Каракостев, Јовче Ќучук, Прохор Пчински, Петар Михов,  
Сараевска, Крали Марко, Ордан Џинот, Андон Ќосето и др. 

4.000.000 

5 

Реконструкции на улици на територија на Општина Велес со асфалтирање и тоа:дел од 
улица Благој Ѓорев - од спој со Шевки Сали до Пошта и делот од Игралиште Тунел до 
спој со Павел Шатев , дел од улица 8- ми септември - од Пошта до Јаворот,  дел од 
улица АСНОМ од семафори до спој со Андон Шурков, дел од улица Андон Шурков од 
спој со АСНОМ до терминал Брако,  улица Лазо Осмаков, дел од ул.8-ми Март, улица 
Петар Поп Арсов, дел од Живко Фирфов, Луј Пастер, Орце Мартинов,улица во насеба 
Младост, дел од патот од Порцеланка до село Горно Оризари  и др. ( Реализација на 
проекти за подобрување на патна инфраструктура на територија на Општина Велес со 
средства од Светска банка во вредност од околу1.200.000€  а дел ќе се санираат со 
сопствени средства) 

5.500.000 

6 

Реконструкција на улици на територија на Општина Велес и изведба на нови улици со   
поплочување со префабрикувани бетонски елементи и тоа улиците: Кирил Пејчиновиќ , 
Кукушка, дел од улица Ахиепископ Михаил и др. 

2.500.000 

7 Изведба на потпорни ѕидови и тоа : на ул.Благој Ѓорев број 125,  и др. 1.500.000 

8 
Интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани и изведба 
на заштитни потпорни ѕидови и интервентно бетонирање на улици 

1.000.000 

9 
Изградба и поставување на автобуски постројки  во градот и населените места и 
санација на постоечки 

600.000 

10 
Градежни зафати за воведување на еднонасочно одвивање на сообраќај   на спој на 
Архиепископ Михаил со Љубен Весов  

1.500.000 

11 
Изведба на дел од тротоари на улиците:.Андон Шурков, Филип II, комплекс Вел Сити, 
ул.Киро Ќучук  и др. 

2.000.000 

12 Изведба на улица во високите зони на градот – донација од Декада на роми    

13 Реконструкција на Градски плоштад 4.310.000 

14 Реконструкција на плоштадот во село Горно Оризари 1.000.000 

15 Изградба на улици со кофинансирање 1.000.000 

16 Бетонирање на дел од улици Александар Несторов и Славе Ефтовски 1.300.000 

17 Бетонирање или асфалтирање на дел од улици во Населба Речани 1.600.000 

ЈФ0 Изградба на сообраќајна сигнализација 500.000 

1 
Поставување на средства за смирување на сообраќајот на територијата на општина 
Велес 

500.000 

ЈМ0 Паркови и зеленило (капитални расходи) 1.000.000 

1 
Уредување на простори пред згради и реконструкција и подигање  на  нови  зелени 
површини  

1.000.000 

Ј80 Други комунални услуги 1.800.000 

1 Рушење на бесправно изградени објекти 800.000 

2 Рушење на стари објекти склони на паѓање  500.000 



3 Интервентни активности при појава на одрони 500.000 

ЈЛ0 Други комунални услуги  42.500.000 

1 Изведба на велосипедски патеки 1.000.000 

2 Расчистување на наноси од  река Вардар 500.000 

3 Изведба на Покриен Градски пазар  40.000.000 

4 Нивелација на тротоари на територија на Општина Велес 1.000.000 

ЈЛA Други комунални услуги (капитални расходи) 8.000.000 

1 
Инфраструктура во Индустриски зони и Сателитска Населба (асфалтирање на улици во 
ИЗ УЗУС улица  1 А дел од улица 1 , ИЗ Мамутчево, улици во сателитска населба Езеро 
Младост   и др.) 

4.000.000 

2 Изградба на пешачки надвозник од Младински парк до Градски парк 4.000.000 

ЈЕ0 Изградба на простор за паркирање 5.000.000 

1 
Изградба на нови паркинзи: пред општина, на улица 11 Октомври наспроти БРАКО, во 
централно градско подрачје  и др. 

5.000.000 

 


