SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA VELES
Broj 18 godina XLIV

Slu`ben glasnik na
Op{tina Veles
Izleguva po potreba
265.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за утврдување на
Нацрт-Буџетот на Општина Велес за 2011
година
Се објавува Заклучокот за утврдување на
Нацрт-Буџетот на Општина Велес за 2010 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/1
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 7 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“
12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт-буџет на
Општина Велес за 2011 година
1. Советот на Општина Велес го утврди
Нацрт-буџетот на Општина Велес за 2011
година.
2. Сите забелешки кон Нацрт-буџетот кои
ќе бидат дадени и прифатени при јавната
расправа, ќе бидат составен дел на Нацрттекстот, кој ќе биде изготвен во Предлог-буџет и

13 декември 2010
доставен на Советот на Општина Велес на
усвојување на првата наредна седница.
3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/5
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
266.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Статутарна Одлука за
измена и дополнување на Статутот на
Општина Велес
Се објавува Статутарната Одлука за
измена и дополнување на Статутот на Општина
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/2
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
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Врз основа на член 36, став 1,точка 1 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр. 5/02) и член 96 од Статутот на
Општина Велес(“Службен гласник на Општина
Велес”бр. 12/06,3/09), Советот на Општина
Велес на седницата одржана на 03.12.2010
година донесе,
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
за измена и дополнување на
Статутот на Општина Велес
Член 1
Во Стат утот на Општина Велес
(“Сл.гласник на Општина Велес “ бр. 12/06, и
3/09), во глава IV Организација и работа на
органите на општината и Комисиите на Советот
на Општината, во член 23 став 1, после алинеја 8
се додава нова алинеја 9 која гласи:
“- Комисија за заштита на правата на
пациентите;”.
Член 2
Во глава IV Организација и работа на
органите на општината и Комисиите на Советот
на Општината во точка 3. Посебни тела на
Советот, зборовите „Посебни тела на Советот“ се
бришат и се заменуваат со зборовите „Постојано
работно тело на Советот“. Понатаму поддточката
„а)“ се брише.
Член 3
Во член 34, ставот 1 во целост се брише и
се заменува со нов став кој гласи:„Советот за
заштита на потрошувачите е составен 7 (седум)
члена од редот на советниците, задруженија на
потрошувачи и од други здруженија на граѓани,
јавни претпријатија, стопанските комори и од
државните органи на инспекцискиот надзор кои
имаат надлежности поврзани со заштитата на
потрошувачите.“
Член 4
Во член 36, се додава став 2 кој гласи:
„Советот за заштита на потрошувачите,
изготвува локална двегодишна програма за
заштита на потрошувачите во согласност со
Програмата за заштита на потрошувачите на
Владата и ја доставува на усвојување до Советот
на Општината.“
Член 5
После членот 36 се додава нова точка
која гласи: „4. Посебни тела на Советот“,
понатаму поддточката „б)“, станува поддточка
а)“, а наредната „в)“, станува поддточка „б)“.
Член 6
Се задолжува Статутарно-правната
комисија да изготви пречистен текст на Статутот
на Општина Велес.
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Член 7
Оваа Статутарна одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/6
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев а.р.
267.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за измена и
дополнување на Деловникот на Советот на
Општина Велес
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување на Деловникот на Советот на
Општина Велес, што Советот на Општина Велес
ја донесе на седницата одржана на 03.12.2010
година.

Број 08-6189/3
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ"бр.5/02), член 45, став 1, од
Статутот на Општина Велес ("Службен гласник
на Општина Велес бр.12/06,3/09), а согласно
член 206 од Деловникот на Советот на Општина
Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.
12/07,12/08 и 3/09),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Деловникот на
Советот на Општина Велес
Во Деловникот на Советот на Општина
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Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/07,
12/08 и 3/09) се врши измена и дополнување во
член 123 каде после точка ж) Комисија за
заштита на правата на децата се додава нова
точка која гласи:
з ) Комисија за заштита на правата на
пациентите“.
Член 2
После член 131 се додава нова точка „з)
со нов член 132 кој гласи:
„ з ) Комисија за заштита на правата на
пациентите
Член 132
Комисијата за заштита на правата на
пациентите ја сочинуваат 9 члена, со мандат од
две години од редот на претставници на
пациентите - членови на здруженијата на
п а ц и е н т и те , д ва ј ц а п р етс та в н и ц и н а
невладините организации што се занимаваат со
човекови права и граѓански иницијативи, двајца
лекари од општината и тројца делегирани
претставници од Советот на Општината. Ги
именува Советот на Општината по предлог на
Комисијата за мандатни прашања, избори и
именувања.
Комисијата за заштита на правата на
пациентите ќе врши унапредување на правата на
пациентите и нивната заштита, следење и
проценка на состојбата со заштитата на правата
на пациентите, соработка со надлежните органи,
ќе дава предлог мерки за подобрување на
заштитата на правата на пациентите до
надлежните органи, разгледување на поплаките
на пациентите, преземање мерки и водење на
евиденција за поплаките. За својата работа ќе
поднесува извештај за заштита на правата на
пациентите до Советот на Општината. “
Бројот на понатамошните членови се зголемува
за еден.
Член 3
Се задолжува Статутарно - правната
Комисија да изготви пречистен текст на
Деловникот на Советот на Општина Велес.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес".
Број 07-6001/7
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
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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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за отпис на
застарени побарувања во Буџетот на
Општина Велес
Се објавува Одлуката за отпис на
застарени побарувања во Буџетот на Општина
Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе
на седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/3
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06,3/09),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за отпис на застарени побарувања во
Буџетот на Општина Велес
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на
застарени побарувања во Буџетот на Општина
Велес согласно Извештајот за извршената
ревизија од Државниот завод за ревизија бр. 12211/09 од 02.09.2010 година.
Член 2
Отписот на застарените побарување се
врши на средства евидентирани во Бруто
билансот на Буџетската сметка на Општина
Велес, како што следи:
-конто 12203 со вредност од 511.185,50
денари;
-конто 12211 со вредност од 88.842,00
денари;
-конто 12219 со вредност од 922.229,00
денари;
-конто 12249 со вредност од 764.893,50 денари; и
-конто 12800 со вреднсот од 158.278,50
деанри;
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В к у п н ата в р ед н о с т з а от п и с н а
побарувањата изнесува:2.445.428,50 денари.
Член 3
С е з а д о л ж у в а О д д ел е н и е т о з а
финансирање, Буџет и администрирање со
даноци и имот, да ја спроведе оваа Одлука со
извршување на отпис на вкупно утврдените
побарувања.
Отпис от ќе се изврши с огласно
спецификацијата која е составен дел на оваа
Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/8
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
269.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06,3/09),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на времено користење на
движна ствар- интерактивна табла
Член 1
Со оваа Одлука се дава на времено
користење движна ствар- интерактивна табла,
сопственост на Општина Велес, на Центарот за
интерактивна обука при касарна „Алексо
Демниевски -Бауман“ Велес (во понатамошниот
текст- таблата).
Член 2
Таблата од член 1 на оваа Одлука се дава
на времено користење од 5 (пет) години и без
надоместок на Центарот за интерактивна обука
при касарна „Алексо Демниевски -Бауман“
Велес, за користење при спроведување на обуки
и други содржини според нејзината намена.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

Член 3
Центарот за интерактивна обука при
касарна „Алексо Демниевски -Бауман“ Велес, е
должен да се грижи и да ја одржува таблата како
добар домаќин, да ја користи со должно
внимание, согласно нејзината намена и при тоа
не може да ја дава на други корисници.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на
времено користење на движна ствар –
интерактивна табла

Член 4
За сите права и обврски кои
произлегуваат од користењето на таблата,
помеѓу давателот и корисникот ќе биде склучен
посебен договор.

Се објавува Одлуката за давање на
времено користење на движна ствар интерактивна табла, што Советот на Општина
Велес ја донесе на седницата одржана на
03.12.2010 година.

Член 5
Се овластува Градоначалникот да го
склучи договорот за начинот на користење на
таблата.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.

Број 08-6189/5
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.

Број 07-6001/9
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
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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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Велес за 2010 година
Се објавува Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Велес за 2010 година, што Советот на
Општина Велес ја донесе на седницата одржана
на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/12
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.

Br .18

стр.711

13 декември

2010

Br .18

Slu`ben glasnik na Op{tina Veles__

стр.712

Врз основа на член 36 с т. 1 т. 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002
година) и член 45 став 1 од статутот на ЕЛС Велес (Службен гласник на општина Велес бр 12/06
година), Советот на ЕЛС Велес на седницата одржана на 03.12.2010 година ја донесе следната:

О ДЛ У К А
За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина
Велес за 2010 година

Член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во буџетот на општина
Велес за
2010 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма
Потставка

Буџет

A00
463110
404150

SOVET NA OP[TINA
Transf do zdr na gra|ani i fond.
Drugi nadomestoci

W00

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

402110
402120
401130

Основни придонеси за ПИО
Придонес за бенифициран стаж
Основни плати - други вр аботени

Самофин.

-100.000
100.000

Донации

Дотации

0
0

Кредити

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-90.000
-60.000
150.000

0
0
0

0

0

0

0

0

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на буџетот на
општината за 2010 година а ќе се објави во Службен гласник на општина Велес.

Бр. 07-6001/16
06.12.2010 година

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ВЕЛЕС
ПРЕТСЕДАТЕЛ
СЛАВЧО ЧАДИЕВ
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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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за обележување годишнини на
значајни настани и личности во 2011 година
Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за обележување годишнини на
значајни настани и личности во 2011 година, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/6
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров 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“
12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за обележување на
годишнини на значајни настани и личности
за 2011 година

6 јануари

Носител :
9 јануари
Носител :

Br .18

стр.713

1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за обележување на годишнини на
значајни настани и личности за 2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/10
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа ( „Сл. весник на
РМ “ бр.5/02) и член 44, став 1, точка 41 од
Статутот на Општина Велес ( „Сл. гласник на
Општина Велес “ бр. 9/00, 6/01)
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 03.12.2010 година,
донесе
ПРОГРАМА
за обележување годишнини на значајни
настани и личности за 2011 година
Поаѓајќи од историските традиции,
културните и други збиднувања во Република
Македонија, а особно во Општината Велес, во
2011 година Општина Велес ќе се вклучи, а во
одредени случаи ќе биде и носител на
обележувањето на следните значајни настани и
личности:

Годишнина од загинувањето на Киро Ќучук,
Нонча Камишова, Стојан Бурчевски, Киро
Неделков и Јордан Јорданов
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Годишнина од загинувањето на Благој Кирков
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
ООУ „Благој Кирков”

13 декември

2010

14 јануари

Носител :

21 февруари
Носител :
8 март
Носител :
14 март

Носител :
7 април

Носител :
21-23 април

Носител:
22 Април
Носител :
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68 години од загинувањето на народниот херој
Благој Страчковски и првоборецот Славе
Петков
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво.
ОО на СБМ Велес
Работнички универзитет „Благој Страчковски”
УЗ „Славе Петков”
67 годишнина од Февруарскиот поход
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Меѓународен ден за правата на жената
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
Организација на жени на Општина Велес
Комисија за еднакви можности на жените и
мажите при Советот на Општина Велес
69 години од Штрајкот на учениците во
велешката гимназија
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Гимназија “Кочо Рацин”
67 години од загинувањето на народниот
херој Димче Мирчев
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
ОЈУДГ „Димче Мирчев”
69 години од формирањето на ВПО „Димитар
Влахов“ и 67 години од формирањето на ПО
„Трајче Петкановски”
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Светски ден на планетата земја
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
Еколошките друштва во Општина Велес

стр.714

13 декември

2010
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Носител :

108 години Солунски атентати (Гемиџии)
Положување цвеќе на споменикот на
Гемиџиите,
Положување цвеќе на гробот на Милан Арсов
во с. Ораовец
Општина Велес

1 Мај

Меѓународен ден на трудот
Општина Велес ќе се вклучи во
активностите
што ќе бидат
организирани на општинско ниво

Носител :

Општински синдикален совет

4 Мај

108 годишнина од загинувањето на Гоце
Делчев
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
Републички одбор за обележување на настани
и личности од историјата на македонскиот
народ
Локална библиотека „Гоце Делчев”

Носител :

6 мај
Носител :
9 Мај

Носител :

Годишнина од загинувањето на Петар Михов
Положување цвеќе на гробот на Петар Михов
во црквата Св. Спас
Општина Велес
Ден на победата над фашизмот
Ден на Европа
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес

Втората недела во
мај
Носител :

Светскиот ден на мајчинството

24 Мај

Ден на македонските просветители Свети
Кирил и Методиј
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на државно ниво
Општина Велес

Носител :

Општина Велес

стр.715

13 декември

2010

5 Јуни
Носител :
13 јуни
Носител:

29 јуни

Носител :

12 јули

Носител:

13 јули
Носител:
26 јули

Носител :
2 Август
Носител:
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Светски ден на екологијата
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
Еколошките друштва во Општина Велес
68 година од загинувањето на Кочо Рацин
Почит кон Рацин во Велес и на местото на
погибијата на Лопушник
Општина Велес ,
ОО на СБМ Велес
ОСУ Гимназија „Кочо Рацин”
Почит кон македонските бранители
Обележување на 10 годишнината од
загинувањето на Оливер Китановски на
спомен обележјето во Башино Село
ОО на СБМ Велес
ЗГ „Резервни воени обврзници, учесници во
настаните 2001-2002 година”
Општина Велес
Годишнина од смртта на Андреја Дамјанов
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на републичко
ниво
Асоцијација на градови од Република
Македонија со архитектонско наследство
Сојуз на архитекти на Македонија
60 години од смртта на Панко Брашнар
Почит пред споменикот на Панко Брашнар
Општина Велес
ОО на СБМ Велес
62 години од загинувањето на борците од
Егејска Македонија во граѓанската војна во
Грција (1946-1949)
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско
ниво
ОО на СБМ Велес
ЗГ „Ѕвезда”
108 години Илинденско востание
Пригодно чествување на празникот
Општина Велес

стр.716

13 декември

2010

2 Август

Носител :

9 Август

Носител :
18 Август

Носител :
29 август

Носител :
2 Септември

Носител :
2 септември

Носител :
6 септември
Носител:

Slu`ben glasnik na Op{tina Veles__

Br .18

67 години од I Заседание на АСНОМ
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на републичко
ниво
Собрание на Република Македонија,
Општина Велес
ОО на СБМ Велес
Ден на патронот и заштитник на град Велес Св.вмч. Пантелејмон
Општина Велес ќе организира пригодна
свеченост
Општина Велес и Повардарска Епархија на
МПЦ
Ден на армијата на Република Македонија
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско
ниво
Гарнизонот на АРМ - Велес
Годишнина од смртта на Јордан Хаџи
Константинов – Џинот
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско
ниво
Народен театар „ ЈХК Џинот”
ООУ „ЈХК Џинот”
69 години од формирањето на Осмата
македонска народноослободителна ударна
бригада
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Гарнизон на АРМ - Велес
70 Години од загинувањето на Коле
Неделковски
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
Општина Велес,УССО „Коле Неделковски”
ОО на СБМ Велес
50 години од смртта на Алексо Демниевски –
Бауман
ОО на СБМ Велес
Гарнизон на АРМ

стр.717

13 декември

2010

8 Септември
Носител :
10 Септември

Носител :
14 септември

Носител :
17 септември

Носител :
4 октомври

Носител :
Првата недела во
октомври
Носител :
Октомври

Носител :
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Ден на самостојноста на Република
Македонија
Организирање на свечено обележување
Општина Велес
67 години од загинувањето на борците на
Осмата МНОУБ кај месноста Раштански
колиби
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
69 години од масакрот на Пуста Кула
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско
ниво
ОО на СБМ Велес
Посета на меморијалните споменици во Горно
Врановци
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес, НИП „Нова Македонија“,
Народен музеј Велес
108 години од загинувањето на Тодор Христов
Офицерчето
Положување цвеќе на споменикот на
Велешките илинденци
Општина Велес
104 година од загинувањето на Јован Наумов
Алабакот
Посета на гробот во с. Ораовец
Положување цвеќе, пригодно обраќање
Општина Велес
104 година од смртта на Андреа Димов –
Докурчев
Положување цвеќе на споменикот на
велешките илинденци
Општина Велес

стр.718

13 декември

2010

11 Октомври

Носител :
23 Октомври

Носител :

24 октомври

Носител :
31 октомври

Носител :
9 Ноември

Носител :
15 ноември

Носител :
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Ден на востанието на македонскиот народ
Ден на борецот
Положување цвеќе на Спомен – костурница
Пригодно обраќање по повод празникот
Општина Велес и
ОО на СБМ Велес
Ден на македонската револуционерна борба
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на државно ниво
Во рамките на празникот ќе се обележи 70
годишнината од смртта на Петар Поп Арсов
Општина Велес и
Државен архив на Република Македонија,
Одделение Велес
67 години од загинувањето на Јовче
Тесличков
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на
општинско
ниво
ОО на СБМ Велес
ОСУ „Јовче Тесличков”
31 година од смртта на Бане Андреев –
Ронката
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Денот на ослободувањето на Велес –
општински празник (и денот на формирањето
на Народно-ослободителниот одбор на Велес)
Пригодна програма, свечена седница на
Советот на Општина Велес , доделување 9 –
то Ноемвриски награди и признанија
Општина Велес
89 години од загинувањето на Љубен Весов и
Илија Кушев
Општина Велес ќе се вклучи во организирање
на настанот
Државен архив на Република Македонија,
Одделение Велес

стр.719

13 декември

2010

19 Ноември

Носител :
1 Декември
Носител :
3 декември
Носител :

10 декември

Носител :
13 декември
Носител :
16 декември

Носител :
21 Декември
Носител :
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75 години од загинувањето на Ганчо Хаџи
Панзов
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Светски ден за борба против сидата
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
НВО
Светски ден на лицата со посебни потреби
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
Општина Велес
Дневен центар за лица со посебни потреби,
ПОУ „Маца Овчарова”,
Центар за социјални работи – Велес,
НВО
69 години од загинувањето на семејствата
Митреви и Капчеви
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско
ниво
ОО на СБМ Велес
69 години од загинувањето на Благој Ѓорев
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
69 години од загинувањето на браќата
Капчеви (експлозија во куќата на Капчеви)
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско ниво
ОО на СБМ Велес
Годишнина од смртта на Миле Поп – Јорданов
Положување цвеќе на гробот, пригодно
обраќање
Општина Велес

стр.720

13 декември

2010

24 декември

Носител:
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стр.721

Годишнина од смртта на Васил Главинов
Општина Велес ќе се вклучи во активностите
што ќе бидат организирани на општинско
ниво
ООУ „Васил Главинов” и Општина Велес

Број 07-6001/10
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
272.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за утврдување на
Нацрт-Програма за работа на Советот на
Општина Велес во 2011 година
Се објавува Заклучокот за утврдување на
Нацрт-Програма за работа на Советот на
Општина Велес во 2011 година, што Советот на
Општина Велес го донесе на седницата одржана
на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/7
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 7 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“
12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за утврдување на Нацрт-Програмата за
работа на Советот на Општина Велес во 2011
година
1. Советот на Општина Велес ја утврди

Нацрт-програмата за работа на Советот на
Општина Велес за 2011 година.
2 . С и те з а бел е ш к и , к о н Н а ц рт програмата кои ќе бидат дадени и прифатени при
јавната расправа, ќе бидат составен дел на
Нацрт-текстот, кој ќе биде изготвен во Предлогпрограма и доставен до Советот на Општина
Велес на усвојување на првата наредна седница.
3. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/11
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
273.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за изработка на урбанистички
планови во Општина Велес во 2011 година
Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за изработка на урбанистички
планови во Општина Велес во 2011 година, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.11.2010 година.
Број 08-6189/8
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
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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“
12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за изработка на
урбанистички планови во Општина Велес во
2011 година
1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за изработка на урбанистички планови
во Општина Велес во 2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/12
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
Врз основа на член17 од Законот за
п р о с то р н о и ур ба н и с т и ч к о п л а н и р а њ е
(„Сл.Весник на РМ“ бр 51/05, 91/09 и 4/10), и член
44 став 1, од Статутот на Општина Велес
(„Сл.гласник на Општина Велес“ 12/06,3/09),
Советот на Општина Велес на
седницата одржана на 03.12.2010 година
донесе:
П РО Г Р А М А
за изработка на Урбанистички планови во
Општина Велес во 2011 година
I ВОВЕД
Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Велес е
Годишна програма и претставува основа за
уредувањето и опремувањето на градежното
земјиште.
Планирањето е основа за создавање на
единствена реална функционална целина преку
кое ќе се овозможи отворање на нови локации за:
-А.Домување ( во станбени куќи и
станбени згради)
-Б. Комерцијални и деловни намени
-В. Јавни институции
-Г.Производство, дистрибуција и сервиси
-Д. Зеленило и рекреација
-Ѓ. Ревизија на постојниот и планираниот
сообраќај.
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Планирањето се овозможува преку:
ГУП

-измена и дополнување на делови на

-измена и дополнување на ДУП - ови,
како и изработка на нови ДУП - ови.
-урбанистички план за село и
урбанистички план вон населено место.
II

ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на Годишната програма за
изработка на плановите, Општината (нарачател
на планот) склучува Договор со овластена
организација за изработка на урбанистички
планови (изработувач на планот) за плановите
што ги финансира Општината.
Со договорот се утврдува ( Програма )
содржината на планот, роковите за изработка,
начин на плаќање и други права и обврски на
нарачателот и изработувачот на планот.
Финансирањето на урбанистичките
планови се планира да се обезбеди со :
1 . С р ед с т ва од н а д о м е с то к от з а
уредување на градежно земјиште ;
2 . С р ед с т ва од н а д о м е с то к от з а
уредување на градежно земјиште и од
самофинансирање од страна на заинтересирани
правни и физички лица;
3.Самофинансирање од страна на
заинтересирани правни и физички лица.
4.Планирани за изработка се следните
планови:

13 декември
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ДУП за УЕ I дел од УЗ Васа Кошулчева
ДУП за УЕ II дел од УЗ Родна Ивева
ДУП за УЕ III дел од УЗ Димче Мирчев
ДУП за УЕ IV дел од УЗ Богдан Каракостев
ДУП за УЕ V дел од УЗ Трајко Панов
ДУП за УЕ VI дел од УЗ Деветти Ноември
ДУП за УЕ VII дел од УЗ Алексо Демниевски
ДУП за УЕ VIII дел од УЗ Славе Петков
ДУП за УЕ IX дел од УЗ Трајко Капчев
ДУП за УЕ X дел од УЗ Шорка
ДУП за УЕ XI дел од УЗ Керамидна
ДУП за УЕ XII дел од УЗ Тунел
УП за с.Отовица
УП за с.Оризари
УП за с. Караслари
УП вон населено за Езеро Младост
УП вон населено за индустриска зона Караслари
Урбанистички план вон населено место
Изменување на Генерален урбанистички план

III З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И
Пред изготвувањето на планот на
изготвувачот на планот е да достави Планска
програма која ќе ги содржи сите програмски
насоки, потреби и функции кои планот треба да ги
содржи. Ова е со цел да се добијат квалитетни
планови,
а истовремено и планови кои
непречено ќе се реализираат.
***
Цената на плановите се пресметува по
хектар од испланирана површина, по договор со
претпријатието лиценцирано за изработка на
урбанистички планови, избрано по пат на јавна
набавка согласно Законот за јавни набавки.
***
Во текот на годината, во зависност од
потребите оваа Програма може да претрпи
измени и дополнувања.
***
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/12
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
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10 ha
10 ha
20 ha
20 ha
20 ha
20 ha
20 ha
20 ha
20 ha
20 ha
10 ha
10 ha
10 ha
20 ha
10 ha
10 ha
40 ha
50ha
300ha

274.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за одржување на јавната чистота
на територијата на Општина Велес во
2011 година
Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за одржување на јавната чистота на
територијата на Општина Велес во 2011 година,
што Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/9
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 6 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“
12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување на Програма за одржување
на јавната чистота на територијата на
Општина Велес во 2011 година
1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за одржување на јавната чистота на
територијата на Општина Велес во 2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/13
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
Врз основа на член 12 од Законот за јавна
чистота-пречистен текст (“Службен весник на
РМ” бр. 130/10), член 41 од Законот за
управување со отпад (“Службен весник на РМ”
бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 143/08, 124/10),
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.12/06,3/09), а
согласно член 5 од Одлуката за одржување на
јавната чистота на територијата на Општина
Велес (“Службен гласник на Општина Велес” бр.
15/08) ,
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010г. ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
ВО 2011 ГОДИНА
I.СТРАТЕШКА ЦЕЛ
Програмата на Општина Велес за одржување на
јавната чистота е насочена кон одржување на
јавната чистота на јавните површини и на
отворените простори на јавните објекти, заради
обезбедување на поквалитетни услови за живот
на граѓаните и почиста животна средина во
општината.
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II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општа цел на Програмата е да се
обезбеди редовно чистење (метење и миење) на
јавните површини 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
Одржување на јавната чистота на
територијата на Општина Велес ќе ги опфати:
- јавните површини (улици, тротоари, пристапни
патишта , плоштади и уредени отворени
простори, крајбрежја, подвозници, надвозници,
мостови, паркинг простори, скалила кои ги
поврзуваат површините за јавен сообраќај,
видиковци , автобуски стојалишта и такси
станици, гробишта, јавни санитарни јазли,
пазари).
Одржувањето на јавната чистота во
парковските површини и градско зеленило не е
дел од оваа Програма, туку дел од Програмата за
одржување и уредување на градското зеленило.
Во спроведувањето на Програмата се
изведуваат следните активности:
-рачно метење на јавните површини,
-машинско чистење на улиците од
наноси на земја после врнежи од дожд,
-миење на јавните површини со
цистерна,
-собирање и транспортирање на отпадот
од одржување на јавната чистота и негово
транспортирање на општинската комунална
депонија,
-рачно чистење на снегот и мразот во
зимски услови.
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 15.873.018 м2.
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VI.ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА

IV.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за одржување на јавната чистота ќе
ја изведува ЈКП “Дервен”.

VI.1.
ПОВРШИНИ

V. АКТИВНОСТИ

МЕТЕЊЕ

НА

ЈАВНИТЕ

1.МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ
А. Метење на улиците секој ден
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Од 4.00 – 11.00 часот на улицата Маршал Тито и
во зимски и во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и
корпите за отпадоци на јавните површини

При утврдување на јавните површини кои
ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во
предвид: густината на населеност,
фреквенцијата на граѓани и сообраќај ,
социјалните, културните и воспитно-образовните
објекти.

УЛИЦА

стр.725

ОПИС

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Маршал Тито

од Пошта до Стар мост

2000

Алексо Демниевски

од Пошта до Жито Вардар

800

Благој Ѓорев

од
Пошта
касарната

2200

до

пред

Б. Метење на улиците секој ден освен во недела
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за
отпадоци на јавните површини

УЛИЦА

ОПИС

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Страшо Пинџур

/

200

Гоце Делчев

/

400

Илинденска
Петре Прличко

до мост Гемиџии
од Стар мост
до хотел Вила Зора и спој
пред Биро за вработување
со ул. Димитар Влахов

300
1140

Димитар Влахов

од Градски пазар до
Железен мост
/

2900

Заедно со дел од ул.
Индустриска, од ул. Моша
Пијаде до раскрсница со
Брако

1400

Панко Брашнар
Комплекс УЗУС

В. Метење на улиците три пати седмично
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за
отпадоци на јавните површини

360
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УЛИЦА

ОПИС

стр.726

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Ленинова

од спој со ул. Алексо
Демниевски до спој со ул.
Моша Пијаде

1400

Марксова
Никола Карев

/
/

800
700

Наум Наумовски Борче

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

400

Благој Ѓорев

од ул. Ленинова
до раскрсница со
филтерница

2200

Нада Бутникошарова

дел

300

Г. Метење на улиците два пати седмично
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за
отпадоци на јавните површини

УЛИЦА
Лазо Осмаков и дел од
Љубљанска

11 Октомври

Браќа Капчеви

ОПИС
Љубљанска од влезот на
училиштето Блаже Конески
до раскрсница со ул. Благој
Ѓорев
Од
пазарче во Нова
населба
до
споменик
Бауман
/

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)
1800

2250

400

Д. Метење на улиците еднаш седмично
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за
отпадоци на јавните површини

УЛИЦА

ОПИС

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Димко Најдов

од Стар мост
до видиковец
(вклучува и чистење на
канал од десната страна на
улицата)

1000

Владимир Назор

/

900

Самоборска

/

250

Алексо Демниевски

1100

Кумановска

од Жито Вардар
до Железничка станица
/

Коле Неделковски

/

200

600
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Ѓ. Метење на улици еднаш месечно
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за
отпадоци на јавните површини

УЛИЦА
Вардарска

м2
1700

Цар Самоил
Владимир Назор

240
900

Крсте Мисирков

400

Георги Војтех
1ва Комуна

250
400

Васил Ѓоргов

900

Костурска
8ма Велешка бригада

870
300

Тодор Јанев

400

ЈХК Џинот
Прохор Пчински

300
500

Орце Мартинов

600

Васил Главинов

900

Индустриска
Ѓоре Органџиев
(од Стар Мост до спој со ул.
Никола Оровчанец)
Моша Пијаде
(до надвозник на ул.
Индустриска)
Енгелсова

1200
1000

1600

1700

9ти Ноември

500

Кочо Рацин

200

Белградска
Луј Пастер

1500
1000

Јован Алабаков

150

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

500

Е. Метење на улици два пати месечно
Од 7.00 – 14.00 часот во зимски период
Од 6.00 – 13.00 часот во летен период
Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на јавните површини

Br .18
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стр.728

м2

УЛИЦА
Никола Оровчанец

1000

ЈКП Дервен е должен да врши чистење на
просторот веднаш по одржување на јавни
манифестации кои ги организира Општина
Велес, како и отстранување на некролозите,
плакатите и постерите од уличните столбови и
дрвја со датум постар од две седмици.

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.

м2

ОПИС
Паркинг до Основен суд

1500

Паркинг до Градски пазар
(Пармак)

1300

Паркинг до Саат кула

300

Паркинг спроти касарна
Алексо Демниевски Бауман

250

Паркинг на Прва комуна

250

Паркинг спроти библиотека
Бели мугри

750

Паркинг на пазар во Нова
населба
Паркинг на Градски пазар
(горен дел)

250

Паркинг пред мост на влез
на р. Бабуна

20

450

3.МЕТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И УРЕДЕНИ ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ

ОПИС

Br .18

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД

ЕФЕКТИВНА
ПОВРШИНА
(м2)

Плоштад
Сармаале

секој ден

опфатен со
метење на ул.
Маршал Тито
опфатен со
метење на ул.
Благој Ѓорев
опфатен со
метење на ул.
Благој Ѓорев
300

Уреден простор
Гимназија

секој ден

Плоштад
Панко Брашнар

еднаш седмично

Уреден простор
Народна кујна

еднаш седмично

Плоштад
Којник

два пати месечно

450

Простор кај
Варналиите

два пати месечно

150

Простор кај
Соколаана

еднаш месечно

220
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3.МЕТЕЊЕ НА ВИДИКОВЦИ
Метењето на видиковците ќе се врши по степен на загаденост и по потреба

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

ОПИС
Видиковец Димко Најдов
Видиковец Никола Карев

12
12

Видиковец Игманска

12

3.МЕТЕЊЕ НА МОСТОВИ, ПОДВОЗНИЦИ И НАДВОЗНИЦИ

ОПИС

ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОД

ЕФЕКТИВНА
ПОВРШИНА
(м2)

Стар мост

секој ден

120

Мост Гемиџии

два пати
седмично

200

Мало мовче со
галарија и кејот

два пати
седмично

200

Железен мост

еднаш седмично

300

Подвозник
ЈП Парк спорт

По потреба и по
степен на
загаденост

75

6.ЧИСТЕЊЕ НА ПРИСТАПНИ ПАТИШТА КОН ГРАД ВЕЛЕС
Чистењето ќе се извршува 4 пати во годината

ОПИС

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Влез во Велес
од Штипско џаде
од Костурница до Железен
мост
Влез во Велес
од Ветекс

1000

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

1000

Пристап од индустриска зона
Речани до бензиска пумпа
на Макпетрол
Влез во Велес од автобуска
постојка во Превалец до
патот за филтерница

3000

2000

2000

Br .18
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6.ЧИСТЕЊЕ НА СКАЛИЛА КОИ ПОВРЗУВААТ ДВЕ УЛИЦИ

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. Маршал Тито
и ул. Владимир
Назор

еднаш седмично

120

еднаш месечно

45

Скалила кои ги
поврзуваат
ул. Васил
Главинов и Благој
Ѓорев
Скалила кои ги
поврзуваат
ул. Борис
Карпузов и Шефки
Сали

2 пати месечно

20

2 пати месечно

120

Скалила кон
Којник

еднаш месечно

15

ОПИС

6.ЧИСТЕЊЕ НА КРАЈБРЕЖЈА

ОПИС

ВРЕМЕСКИ ПЕРИОД

Лев и десе н брег на река
Вардар
од Железе н мост до Ста р
мо ст

-

јануари (Водици)
април
август
октомври

Кра јбре жје на езеро Младо ст

- пред 1Мај
- 3 ма ј
- пред започн ување на сезоната з а
капење (јуни)
- по завршување на сезон а за капење
(септември)

Пристап кон Бабуна до Први
вир

- пред започн ување на сезоната з а
капење (јуни)
- по завршување на сезон а за капење
(септември)

Дер ве нски поток

-

јуни
август
ноемвр и
април

Br .18
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6.ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Одржувањето е редовно согласно санитарнохигиенските прописи.
Финансирањето не е дел од оваа Програма.

ОПИС

/

Санитарни јазли
на ул. Илинденска

/

Санитарни јазли
на ул. Петре Прличко

/

6.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.

ОПИС

ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА
(м2)

Градски пазар
Пазар во Нова населба
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.

3954
1100
1 3 . М Е Т Е Њ Е Н А А ВТО Б У С К И
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.
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АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА
Долни дуќани

ТАКСИ СТАНИЦИ
Хотел Вила Зора

Основен суд

Градски пазар 1

Библиотека Гоце Делчев
Жито Вардар

Градски пазар 2
Автобуска станица

ЈПССДП (СИЗ за домување)

Малина

Споменик Бауман
Касарна

Долни дуќани
Тутунска банка

Детска градника клон 4

Стоковна куќа

Комплекс загради Т2 (од
двете страни на улицата)

Фонтана центар

Трговски Нова Населба

Народен музеј

Благој Ѓорев (спроти Сако
трејд)

Македонски
телекомуникации

Дом на АРМ
Сармаале

АРМ
Ерик

/

Гламур

/
/

Гимназија Кочо Рацин
Ара

/

АГРИА

/
/

Трговски центар
Болница

/

УЗУС

/
/

Железничка станица
Општина

Br .18
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VI.2. МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
Миењето на улиците се извршува од
22.00-6.00 часот во летниот период
од 1 април
до 31 октомври.

УЛИЦИ

ДЕНОВИ

Понеделник

-

“Благој Ѓорев” од почеток до ул.”Ленинова”
“Маршал Тито”
“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

м2
12100
10400
6050
1000
2000
1500
3000
300
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Вторник

-

“Маршал Тито”
“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

-

“Маршал Тито”
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Ленинова”
“Марксова”
“Никола Карев”
“Моша Пијаде”
“Енгелсова”
“Панко Брашнар”

10400
1000
2000
1500
8400
4000
2450
5400
1400
1260

-

“Благој Ѓорев” од почеток до ул.”Ленинова”
“Маршал Тито”
“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

-

“Маршал Тито”
“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

-

“Маршал Тито”
“Страшо Пинџур”
“Гоце Делчев”
“Илинденска”
“Благој Ѓорев” од почеток до патот кон филтерница

10400
1000
2000
1500
24200

Четврток

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ СЕКОЈА ВТОРА СЕДМИЦА

УЛИЦИ

ДЕНОВИ
Понеделник и
Четврток

„Лазо Осмаков“
„Прва Комуна“
„Кумановска“
„11ти Октомври“

Забелешка: Во населеното место Горно
Оризари главната улица што поминува низ
населеното место се мие два пати во месецот.
Миењето на паркинзите ќе се извршува по
потреба.

м2
1600
400
600
250
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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 чисти снегот и
мразот од улиците и тротоарите опишани во
табелата подолу.

Рачното чистење опфаќа чистење на снегот и
мразот од:

УЛИЦА
ЈХК Џинот

ОПИС
До спојот со ул Прохор
Пчински

км
0,40

Прохор Пчински
Владимир Назор

/
/

0,50
0,90

Кирил и Методиј

/

0,50

Илинденска

Само тротоари на мост
Гемиџии

Маршал Тито

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
Тротоарот на десната
страна
- од Домот на АРМ до
влезот на Касарната

Благој Ѓорев

/
2,20

1,10

Алексо Демниевски

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

Мало мовче
Пешачки надвозник на
битолска пруга

/
/

VII.

/

0,07
0,04

ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ (СЕДМИЧНО)

УЛИЦА
Маршал Тито
Алексо
Демниевски
Благој Ѓорев

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

ДЕНОВИ ВО СЕДМИЦАТА
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
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Страшо Пинџур

/

x

x

x

x

x

x

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
Зора и спој пред
Биро за
вработување со
ул. Димитар
Влахов

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Димитар
Влахов
Панко Брашнар

од Градски пазар
до Железен мост
/

Комплекс УЗУС

Марксова

со дел од ул.
Индустриска, од
ул. Моша Пијаде
до раскрсница со
Брако
од спој со ул.
Алексо
Демниевски до
спој со ул.
„Моша Пијаде“
/

Никола Карев

/

Наум
Наумовски
Борче

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

x

x

Благој Ѓорев

од ул. Ленинова
до раскрсница со
филтерница

X

X

X

Нада
Бутникошарова
Лазо Oсмаков и
дел од
Љубљанска

/

X

X

X

11 Октомври

од Пазарче во
Нова населба до
споменик
Бауман

Ленинова

Љубљанска од
влезот на ООУ
„Блаже Конески“
до раскрсница со
ул. Благој Ѓорев

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

X

X

стр.735
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Браќа Капчеви

/

Димко Најдов

од Стар мост
до летниковец
(вклучува и
чистење на
канал од
десната страна
на улицата)
/

Владимир
Назор
Самоборска

/

Алексо
Демниевски

од Жито Вардар
до Железничка
станица
/

Кумановска
Коле
Неделковски

VIII.
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/

X

X

x

X

x
X
X
X

ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ (МЕСЕЧНО)

УЛИЦА

ДЕКАДА ВО МЕСЕЦОТ

Вардарска

I

Цар Самоил
Владимир Назор

I
I

Крсте Мисирков
Георги Војтех

I
I

1ва Комуна

I

Васил Ѓоргов
Костурска

I
II

8ма Велешка бригада

I

Тодор Јанев
ЈХК Џинот

II
I

Прохор Пчински

I

Орце Мартинов
Васил Главинов

III
II

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

II
II

Моша Пијаде
(до надвозник на ул. Индустриска)

II

Енгелсова

III

стр.736
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9ти Ноември

II

Кочо Рацин

II

Белградска
Луј Пастер

III
III

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

III
III

Никола Оровчанец

Br .18

I и III

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

ОПИС

ВЕРМЕНСКИ РАСПОРЕД

Паркинг до Основен суд

понеделник и четврток

Паркинг до Градски пазар (Пармак)
Паркинг до Саат кула

понеделник и сабота
понеделник и четврток

Паркинг спроти касарна Алексо
Демниевски Бауман
Паркинг на Прва комуна
Паркинг спроти библиотека Бели
мугри
Паркинг на пазар во Нова населба
Паркинг на Градски пазар (горен дел)
Паркинг пред мост на влез во река
Бабуна
Плоштад Сармаале
Уреден простор Гимназија
Плоштад
Панко Брашнар
Уреден простор
Народна кујна
Плоштад
Којник

среда и сабота
понеделник и петок
понеделник и четврток
среда и сабота
понеделник и сабота
четири пати годишно
секој ден
секој ден освен недела
понеделник
среда
секоја втора среда во месецот

Простор кај Варналиите

секој први и петнаесетти
во месецот

Простор кај Соколаана

еднаш месечно

Стар мост
Мост гемиџии

секој ден
вторник и петок

Мало мовче со галаријата и кејот
Железен мост
Подвозник ЈП Парк спорт
Влез во Велес
од Штипско џаде
од Костурница до Железен мост

понеделник и четврток
среда
по потреба и по загаденост
квартално
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Влез во Велес
од Ветекс
Влез во Велес
од манастир Свети Димитрија +
генерално чистење за празник
Балаклија

квартално

Пристап од индустриска зона Речани
до бензиска пумпа на Макпетрол
Влез во Велес од автобуска постојка
во Превалец до патот за филтерница

квартално

Скалила кои ги поврзуваат ул.
Илинденска и Петре Прличко
Скалила кои ги поврзуваат ул. Благој
Ѓорев и Поликлиника УРЕД
Скалила кои ги поврзуваат ул. Маршал
Тито и Владимир Назор
Скалила кои ги поврзуваат ул. Васил
Главинов и Благој Ѓорев
Скалила кои ги поврзуваат ул. Борис
Карпузов и Шефки Сали
Скалила кон Којник
X. ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ
Вонредното одржување ќе опфати:
непредвидени активности при
одржување на јавни манифестации (културни и
спортски), организирани или поддржани од
Општина Велес, на локации кои не се дел од оваа
Програма,
чистење на наноси со ангажирање на
механизација и перење на улиците при големи
поројни дождови,
чистење на јавни површини во населени
места кои добиваат комунални услуги заради
одржување на прослави,
генерално чистење на крајбрежјето на
река Бабуна од први до трети вир, по потреба и по
степен на загаденост,
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квартално

квартално
секоја среда
вторник
во втората декада од месецот
секој први и петнаесетти
во месецот
секој десетти и трисетти во месецот
втора декада
активности по издадени решенија од
општинскиот комунален инспектор и
овластениот инспектор за животна средина за
чистење на мини-депонии и јавни површини кои
се надвор од Програмата, а кои се вонредно
загадени и на кои е констатирано присуство на
отпад од непознато потекло.
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.
Финансирањето ќе биде дел од оваа Програма,
со задолжување преку доставување на фактура,
по цени утврдени од Советот на Општина Велес
за вонредно ангажирање на механизација
(ровокопач, трактори, цистерни и сл.) и
дополнително ангажирање на работници.

13 декември

2010

Slu`ben glasnik na Op{tina Veles__

Br .18

стр.739

XI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

СТАВКА

ВКУПНА
ПОВРШИНА/ГОДИШНО во м2

ВКУПНО/ДЕНАРИ

Метење на улици секој
ден

1.800.000

1.134.000,00

Метење на улици секој
ден освен во недела
Метење на улици три пати
седмично

1.929.600

1.215.648,00

835.200

526.176,00

Метење на улици два пати
седмично

427.200

269.136,00

Метење на улици еднаш
седмично
Метење на улици еднаш
месечно

194.400

122.472,00

228.120

143.715,00

Метење на улици два пати
месечно

7.560

4.762,80

Метење на паркинг
простори

484.800

305.424,00

Метење на плоштади и
уредени отворени
простори

19.807

12.478,40

Метење на видиковци

432

272,00

Метење на мостови,
подвозници и надвозници

96.900

61.047,00

Чистење на пристапни
патишта кон Град Велес
Чистење на скалила кои
поврзуваат две улици

36.000

22.680,00

11.760

7.408,80

Чистење на крајбрежја
Миење на јавни површини

793.651
6.349.000

500.000,00
3.999.870,00

Миење на улици секоја
втора недела
Миење на улица во Горно
Оризари

39.900

25.137,00

84.000

52.920,00

МЕТЕЊЕ И МИЕЊЕ
ВКУПНО:

13.338.330 м2

8.403.147,00

Вонредно одржување
ВКУПНО:

2.534.688
15.873.018 м2

1.596.853,00
10.000.000,00
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Во оваа Програма предвидено е вкупно
годишно одржување на јавните површини и тоа:
метење – 4.325.220 м2, миење – 4.077.927 м2,
вонредно одржување – 2.534.688 м2. Вкупната
површина за годишно одржување на јавните
површини изнесува 15.873 . 018 м2 . За
одржување на оваа површина, со обем и
фреквенција предвидена во програмата
потребни се 10.000.000 денари.
Oдржување на јавна површина од м2
чини 0,63 денари/м2.
Во структурата на утврдувањето на
вредноста на Програмата работната сила
учествува со 79% од утврдената вредност,
бидејќи активностите се трудово интензивни, а
материјалните трошоци за изведување на
активностите со 21%.
Активностите утврдени со оваа Програма
ќе се финансираат од Буџетот на Општина
Велес, со средства од Програмата за уредување
на градежно земјиште и заштита на животната
средина на територијата на Општина Велес за
2011година.
За финансирање на оваа Програма,
Општина Велес ќе склучи договор со ЈКП Дервен,
к ој ќе врши месечно задолж ување с о
доставување на фактура.

Број 07-6001/13
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.

стр.740

275.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за зимско одржување на локални
патишта и улици на
подрачјето на Општина Велес за сезоната
2010/2011 година
Се објавува Заклучокот за донесување
на Програма за зимско одржување на локални
патишта и улици на подрачјето на Општина
Велес за сезоната 2010/2011 година, што Советот
на Општина Велес го донесе на седницата
одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/10
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над спроведување на оваа
Програма врши општинскиот комунален
инспектор.
За спроведените активности на терен,
изведувачот ќе биде задолжен до Општина
Велес да доставува месечни извештаи за
извршената работа, а на крајот на годината и
годишен извештај кој ќе биде доставен до
Градоначалникот и Советот на Општина Велес.
Оваа Програма влегува во сила осмиот
ден од објавувањето во “Службен гласник на
Општина Велес”.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), а согласно член 45, став 1
од Статутот на Општина Велес („Службен
гласник на Општина Велес“ бр.12/06),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за донесување Програма за зимско
одржување на локални патишта и улици на
подрачјето на Општина Велес за сезоната
2010/2011 година
1. Советот на Општина Велес донесе
Програма за зимско одржување на локални
патишта и улици на подрачјето на Општина
Велес за сезоната 2010/2011 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/14
06.12.2010 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
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Согласно член 34 од Законот за јавните
патишта (“Службен весник на РМ” бр.84/08, 52/09
и 114/09), а врз основа на член 12 од Законот за
безбедност во сообраќајот
на патиштата
(“Службен весник на РМ” бр.54/07, 84/07, 86/08,
98/08, 106/08 и 64/09), член 2, од Законот за
јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр.111/08
и 64/09, член 9 од Законот за заштита и
спасување(“Службен весник на РМ” бр.36/04,
49/04 и 86/08 и 114/09) и член 5 од Законот за
управување со кризи (“Службен весник на РМ”
бр.29/05), а во согласност со член 45, став 1 од
Статутот на Општина Велес („Службен гласник
на Општина Велес“ бр. 12/06,3/09),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 03.12.2010 година, донесе
ПРОГРАМА
за зимско одржување на локални патишта и
улици на подрачјето на Општина Велес за
сезоната 2010/2011 година
Со оваа Програма се уредуваат работите
за зимското одржување на локалните патишта и
улиците,
делниците од магистралните и
регионалните патишта кои минуваат низ
населените места, а се изградени како улици,
како и работите за одржување на комуналните
објекти, тротоарите (и велосипедските патеки) на
подрачјето на Општина Велес за сезоната
2010/2011 година.Јавни патишта на подрачјето
на Општина Велес се локалните патишта и
улиците. Во улици спаѓаат и делниците од
магистралните и регионалните патишта кои
поминуваат низ населените места како
изградени улици.
I. Работи на зимско одржување на
локалните патишта и улиците се:
- чистење снег и мраз од коловозот,
комуналните објекти, тротоарите и
велосипедските патеки;
- посипување на коловозот со сол или
абразивни средства во осојничавите места,
мостовите, делниците со поголеми наклони на
патот, како и на други места во случај на појава на
мраз на коловозот.
- предвидување превентивно-заштитни мерки
во високата зона на градот во смисла на
поставување на ракохвати по тесните стрмни
улички и сл.
Работите на зимското одржување на
локалните патишта и улици се изведуваат на
начин кој има за цел да обезбеди постојана
проодност во зависност од утврдениот приоритет
произлезен од категоријата и значајот на
локалниот пат или улица.
По исклучок кога работите на локалниот
пат и улица неможат да се изведат под сообраќај,
Секторот за урбанизам, комунални работи,
сообраќај и заштита на животната средина на
Општина Велес привремено, делумно или во
целост ќе го запре сообраќајот и ќе утврди по кој
друг пат и под кои услови ќе се одвива
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сообраќајот, по претходно известување во рок од
48 часа на корисниците на јавниот пат и улица
преку средствата за јавно информирање.
Ако поради снег, голомразица или други
причини сообраќајот на локалниот пат или улица
е отежнат или безбедноста на сообраќајот е
значително загрозена, надлежниот општински
орган ќе превземе итни мерки за отстранување
на пречките, а ако не е во состојба да ги отстрани
пречките ќе го запре целиот сообраќај или само
за одделни видови на возила, по претходно
прибавена согласност од Министерството за
транспорт и врски, односно надлежниот орган во
Општината.
Во случаите к ога прекинот на
сообраќајот трае подолго од два часа
надлежниот орган на Општината ќе ја извести
јавноста преку средствата за информирање.
Надлежниот орган на Општината со
сообраќајни знаци и на друг погоден начин ќе ги
означи условите и ќе утврди режим на сообраќај
на локалниот пат или улица, во сите случаи кога
постојат околности кои можат да го загрозат
безбедното одвивање на сообраќајот.
Во случај на прекин на сообраќајот на
јавен пат поради елементарни непогоди (снежни
лавини, одрони од поголем обем или од други
причини) надлежниот орган на општината ќе
постапи врз основа на посебен план за
отстранување на последиците од елементарни
непогоди , што го донесува Советот на
Општината.
II. Во зимското одржување на локалните
патишта и улици ќе учествуваат надлежните
општински органи со следните обврски:
1. Совет на Општина Велес
- донесува Програма за зимско
одржување;
- донесува Посебен план за
отстранување на последиците од елементарни
непогоди.
2. Сектор за урбанизам, комунални
работи, сообраќај и заштита на животната
средина :
-го организира чистењето на снег и мраз
од коловозот на локалните патишта и улиците,
делниците од магистралните и регионалните
патишта кои поминуваат низ населените места
како изградени улици; комуналните објекти,
тротоарите и велосипедските патеки, како и
посипувањето на коловозот со сол или
абразивни средства;
- привремено, делумно или во целост го
запира сообраќајот и утврдува по кој друг пат и
под кои услови ќе се одвива сообраќајот кога
работите неможат да се изведат под сообраќај;
- во рок од 48 часа пред запирањето на
сообраќајот ги известува
корисниците на
локалниот пат и улица преку средствата за јавно
информирање;
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- презема итни мерки за отстранување на
пречките при отежнато одвивање на сообраќајот
или значителна загрозеност на безбедноста на
сообраќајот или за запирање на сообраќајот на
одредени делници или во целина по претходно
прибавување на согласност од надлежниот
државен или општински орган;
- ја известува јавноста преку средствата
за јавно информирање за прекин подолг од два
часа;
- постапува согласно Посебниот план за
отстранување на последиците од елементарни
непогоди, во случај на прекин на сообраќајот
поради елементарни непогоди.
3. Комунален инспектор:
- надзор и контрола на чистењето на
јавно-прометните површини и во зимскиот
период.
4. Инспектор за сообраќај и патишта:
- надзор и контрола над целокупната
состојба на локалните патишта и улици.
5. Општински совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата:
- масовна едукација за мерките и
активностите за унапредување на сообраќајната
превентива и безбедноста во патниот сообраќај.
6. Општински штаб за заштита и
спасување:
- активно учество во изготвувањето на
Програмата, следење на
нејзиното
спроведување и на севкупната состојба во
зимскиот период заради благовремено
преземање на превентивни мерки за заштита и
спасување, како и конкретни активности за
соодветна дообука и подготвеност на екипителицата од населените места кои што ќе вршат
чистење и посолување.
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1. Државен инспектор за патишта:
- надзор и контрола над мерките и
активностите за безбедноста на сообраќајот на
патиштата.
2. Регионален центар за управување со
кризи:
- се вклучува во извршувањето на
Програмата во делот на информативниот систем
за зимското одржување, и тоа само со помош на
својата развиена радиостанична мрежа на
подрачјето на Општината.
3. Сообраќајна полиција:
- покрај извршувањето на работите од
својата надлежност, таа е еден од првичните
извори на информации од теренот за состојбата
на патиштата.
4. Јавно претпријатие за одржување на
патишта “Македонија пат” – Скопје - Подружница
Велес:
- ја извршува Програмата во целост во
делот на улиците кои се определени како дел од
регионален пат, а за локалните патишта и улици
во висина на доверените работи согласно
склучениот договор со ЕЛС Општина Велес Сектор за урбанизам , комунални работи ,
сообраќај и заштита на животната средина и во
согласност со постапките на зимското
одржување на магистралните и регионалните
патишта.
-Јавното претпријатие за одржување на
патишта “Македонија пат” согласно Програмата
за зимско одржување на магистрални и
регионални патишта има обврска да извршува
зимско одржување на следните улици и тоа само
во делот на коловозната конструкција и
сообраќајната сигнализација што е во функција
на јавниот (регионален) пат.

III. Во зимското одржување на локалните
патишта и улици ќе учествуваат и други органи и
институции, и претпријатија со следните задачи:

У л и ч н а мрежа
1. “Димитар Влахов”.
.
.
.
.
2. “Иво Лола Рибар”
.
.
.
.
3. “Петре Прличко” .
.
.
.
4. “Нишка” .
.
.
.
.
5. Стар Мост
.
.
.
.
6. “Димко Најдов” .
.
.
.
7. “Илинденска”
.
.
.
.
8. “Маршал Тито” - дел .
.
.
9. “Благој Ѓорев” .
.
.
.
10.”Гоце Делчев” .
.
.
.
11.”Страшо Пинџур”
.
.
.
.
12. “Алексо Демниевски” до спојот со
“Моша Пијаде”
.
.
.
.
13. “Моша Пијаде” до спојот со “Андон Шурков”
14. “Андон Шурков”
.
.
.
.
В к п н о:
.
.

1,45 км.
0,05 км.
0,20 км.
0,15 км.
0,06 км.
1,00 км.
0,15 км.
0,59 км.
2,20 км.
0,20 км
0,20 км
0,60 км
0,40 км
0,80 км
8,05 км.
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Изведувачот кој што претходно ќе биде
избран во постапка на спроведен тендер,
согласно склучениот договор за зимско
одржување на локални патишта и улици ќе има
обврска да извршува зимско одржување на
следните улици и локални патишта:

У л и ч н а мрежа
1. “Вардарска”
.
.
.
.
0,85 км.
2. “Н.Н.Борче”
.
.
.
.
0,20 км.
3. “Алексо Демниевски” од спојот со “Моша Пијаде”
до Железничка станица. .
.
.
0,50 км.
4. “Ленинова”
.
.
.
.
0,70 км.
5. “11-ти Октомври”.
.
.
.
0,20 км.
6. “Кумановска”
.
.
.
.
0,60 км.
7. “Народен Фронт”
.
.
.
0,20 км.
8. “Орце Мартинов”до спојот со “Самоборска”
0,20 км.
9. “Самоборска”
.
.
.
.
0,25 км.
10. “Тодор Јанев” до спојот со “Костурска” .
0,40 км.
11. “Костурска”
.
.
.
.
0,87 км.
12. “Васил Ѓоргов” (цела до Којник)
.
0,70 км.
13. “М.Тито”(Плоштад-С.Мост) .
.
0,21 км.
14. “Лазо Осмаков” .
.
.
.
.
0,25 км.
15. “Луј Пастер” . .
.
.
.
1,00 км.
16. “Марксова” .
.
.
.
.
0,40 км.
17. “Никола Карев” .
.
.
.
.
0,30 км.
________________________________
В к у п н о:
7,83 км.

Локални патишта
1. “Р-103”- с.Башино Село
.
.
.
0,70 км.
2. “Р-103”-с.Отовица-с.Сујаклари
- с.Кумарино - Јазла .
.
.
8,10 км.
3. ул.”Вардарска” - “Р-103”(заобиколен
пат Велес - Башино Село) .
.
2,80 км.
4. “Р-526” - с.Горно Оризари - с.Клуковец
.
1,40 км.
5. “М-5”-пат кон с.Д.Караслари .
.
0,60 км.
6. “Р-526” - с.Мамутчево - с.Иванковци.
10,00 км
7. “Р-103”- с.Црквино
.
.
.
.
3,47 км.
8. Велес - Нови Гробишта
.
.
.
2,00 км.
9. Оризари(пристапен пат до новата уч.
Зграда
.
.
.
0,30 км.
________________________________
В к у п н о: .

.

29,37 км.
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5. Заради потребата од ефикасно чистење на
снегот, а имајќи ја во предвид ангажираноста на
“Македонија пат” во чистење на патиштата од
повисока категорија можна е потреба од
дополнително ангажирање на други градежни
машини, за што потребата ја утврдува
надлежниот орган на општината. Другите
градежни машини ќе бидат ангажирани од
соодветни претпријатија за чистење и
оспособување на асфалтните коловозни
површини по претходно склучен договор врз
основа на Законот за јавни набавки за следните
локални патишта:
1. Нови Гробишта - с.Раштани с.Бузалково” .7,00 км.
2. “Р-103”-Нас.Дурутовец - с.Чолошево
3,20 км.
.
В к у п н о:
10,20 км.
.
.
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6. ЈКП”Дервен” се ангажира во зимското
одржување на улиците согласно со Програмата
за чистење на јавно-прометни површини и оваа
Програма за следниве улици:

1. “Ј.Х.К.Џинот”(до спојот со “Прохор Пчињски”)

0,40 км.

2. “Прохор Пчињски”
.
.
.
.
0,50 км.
3. “Владимир Назор”
.
.
.
.
0,90 км.
4. “Кирил и Методиј”
.
.
.
.
0,50 км.
5. “Илинденска” само тротоарите на мост “Гемиџии”
6. “Маршал Тито” .
.
.
.
0,80 км.
6.1.тротоарот на левата страна:
-од”Сармаале”до С.Куќа
-Стопанска банка до С.Мост и Стар Мост
7. “Благој Ѓорев” .
.
.
.
2,20 км.
7.1.тротоарот на левата страна:
-од Пошта до спој со ул.”Ш Сали”
-од ул.”Љубљанска” до влезот на Касарната
7.2.тротоарот на десната страна:
-од Домот на АРМ до влезот на Касарната
8. “Алексо Демниевски” .
.
.
1,10 км.
8.1.тротоарот од двете страни:
-од почетокот до зградата на Општина Велес
9.”Мало Мовче”
.
.
.
.
0,07 км
10.”Пешачки надвозник на битолска пруга”
0,04 км
11. „Приод кон фабриката за вода“. . .
. .
0,60 км
12. „Приодите кон градските пазари“. . . .
0,10 км
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IV. Во зимското одржување на локалните
патишта, улици и други комунални објекти ќе се
вклучат и:
1. ЕВН Македонија КЕЦ Велес:
- ги превзема потребните мерки за
чистење на снегот од надворешните електро
инсталации, приодите и непосредната околина
околу трафостаниците и другите уреди.
2. АД “Македонски телекомуникации”
Регионален центар за телекомуникации Велес:
- ги превзема потребните мерки за
чистење на снегот од надворешните ПТТ
инсталации и уреди на телефонските говорници.
3. Превозниците во јавниот превоз
(градски и приградски):
-преземаат потребни мерки за
отстранување на снегот и мразот од автобуските
стојалишта и нивно оспособување за користење.
4. Граѓаните:
- го чистат снегот и голомразицата од тротоарите,
патеките и приодите пред своите станбени
згради и индивидуални куќи, а исто така и од
покривите и терасите водејќи сметка за
безбедноста на минувачите и исчистениот
собран снег да обезбедува нормален и безбеден
пешачки и друг вид на сообраќај.
5.Сопствениците и корисниците на
деловни објекти и дуќани:
- го чистат снегот и голомразицата од тротоарите,
патеките и приодите
пред своите деловни
објекти и дуќани, при тоа водејќи сметка за
безбедноста на минувачите и исчистениот
собран снег да обезбедува нормален и безбеден
пешачки и друг вид на сообраќај.
6.Други учесници:
единиците на Дирекцијата за заштита и
спасување, месните заедници,
ученици и
студенти и други екипи, како и сите други, во
услови на прогласена елементарна непогода
заедно дејствуваат според посебниот План за
отстранување на последиците од елементарни
непогоди донесен од страна на Советот на
Општината.
7 . Ур ба н и и м е с н и з а ед н и ц и в о
Општината:
- се должни да преземат одговорност во
смисла: да ги известат надлежниот орган и
граѓаните за настанатата состојба, потребата и
начинот за остранувањето на снежните наноси ,
при тоа да ги активираат граѓаните од таа МЗ за
да можат во договор со Општина Велес - Сектор
за урбанизам, комунални работи, сообраќај и
заштитана животната средина да преземаат
конкретни работни задолженија и обврски во
зимското одржување на патната мрежа, заради
што поодделни месни заедници може да
подигнат, складираат, чуваат и наменски да
користат одредено количество на индустриска
сол, со можност од задолжително учество со
сопствена механизација и екипи во чистењето и
посолувањето .
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8. Сите учесници во извршувањето на
доверените работи од зимското одржување на
јавната патна мрежа, се должни до надлежниот
општински орган да достават оперативна
програма за својата подготвеност и опременост
со механизација и извршители.
Број 07-6001/14
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
276.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување
на средства од Буџетот на Општина Велес
Се објавува Решението за одобрување
на средства од Буџетот на Општина Велес, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/13
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров 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 и 3/09), а согласно Решението за
распределба на финансиски средства за
поддршка на спорт во Општина Велес за
2010(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр.09/10),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на ден 03.12.2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на средства од
Буџетот на Општина Велес
1 На Кошаркарскиот клуб „Борец Баскет“
Велес се одобруваат средствата од Буџетот на
Општина Велес , согласно Решението за
распределба на финансиски средства
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за поддршка на спорт во Општина Велес за 2010
– резервен фонд, еднократен надоместок во
висина од 10.000,оо денари.
2. Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2010
година, Програма L – Спорт и рекреација,
Потпрограма LO – Спорт и рекреација, категорија
46, ставка 463, потставка 463120 – трансфери до
спортски клубови.
3 . Се задолжува Одделението за
финансирање , буџет , општински имот и
администрирање со даноци и имот при Општина
Велес да го изврши наведеното решение и
одобрените средства да ги трансферира на ж-ска
на КК „Борец Баскет“ Велес.
4 . Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес".
Број 07-6001/17
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
277.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување
на средства од Буџетот на Општина Велес
Се објавува Решението за одобрување
на средства од Буџетот на Општина Велес, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/14
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров 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 и 3/09), а согласно член 19 од Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина Велес за
2010 година („Сл. гласник на Општина Велес“
бр.19/09),
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Советот на Општина Велес на
седницата одржана на ден 03.12.2010 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на средства од
Буџетот на Општина Велес
1. На Надица Трајковска од Велес за
лекување во странство се одобрува еднократен
надоместок во висина од 15.000,оо денари
2. Средствата за оваа намена ќе бидат
исплатени од Буџетот на Општина Велес за 2010
година, Програма А - Совет на Општина Велес,
Потпрограма АО - Совет на Општина Велес,
категорија 41, ставка 413, потставка 413110 тековни разерви (разновидни расходи).
3 . Се задолжува Одделението за
финансирање , буџет , општински имот и
администрирање со даноци и имот при Општина
Велес да го изврши наведеното решение.
4.Ова Решение влегува во наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Велес".
Број 07-6001/18
06.12.2010 година
Велес

278.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев 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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за именување
член на Комисијата за спорт и млади
Се објавува Решението за именување
член на Комисијата за спорт и млади, што
Советот на Општина Велес го донесе на
седницата одржана на 03.12.2010 година.
Број 08-6189/15
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр.5/02), член 25 и член 45 став 1, од
Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на
Општина Велес“ бр. 12/06,3/09)
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12. 2010 година
донесе

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 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),
Советот на Општина Велес на седницата
одржана на 03.12.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување член на Комисијата за спорт и
млади

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работата на
Јавното комунално претпријатие
„Дервен“во периодот од I до IХ месец 2010
година

1. За член на Комисијата за спорт и
млади се именува:
-Сашко Димов
2 . Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/19
06.12.2010 година
Велес

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.

279.

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 и 3/09),
Градоначалникот на Општина Велес
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за работата на Јавното комунално
претпријатие „Дервен„ во периодот од I до
IX месец 2010 година
Се објавува Заклучокот за усвојување на
Извештај за работата на Јавното комунално
претпријатие „Дервен“ во периодот од I до IX
месец 2010 година, што Советот на Општина
Велес го донесе на седницата одржана на
03.12.2010 година.
Број 08-6189/11
13.12.2010 година
Велес
ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес,
Горан Петров с.р.

1.Советот на Општина Велес го усвои
Извештајот за работaта на ЈКП „Дервен“ за
периодот од I до IХ месец 2010 година на Велес.
2.Овој Заклучок влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Велес“.
Број 07-6001/15
06.12.2010 година
Велес
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Велес,
Славчо Чадиев с.р.
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2010
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З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за утврдување на
Нацрт-Буџетот на Општина Велес за 2011 година

707

З А К Л У Ч О К за утврдување на Нацрт-буџет на
Општина Велес за 2011 година
266

З А К Л У Ч О К за објавување на Статутарна Одлука за измена
и дополнување на Статутот на Општина Велес

707

СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување на
Статутот на Општина Велес
267

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за измена и
дополнување на Деловникот на Советот на Општина Велес

708

О Д Л У К А за измена и дополнување на Деловникот на
Советот на Општина Велес
268

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за отпис на застарени
побарувања во Буџетот на Општина Велес

709

О Д Л У К А за отпис на застарени побарувања во
Буџетот на Општина Велес
269

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за давање на времено
користење на движна ствар – интерактивна табла

710

О Д Л У К А за давање на времено користење на
движна ствар- интерактивна табла
270

271

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на Општина Велес за
2010 година

711

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за обележување годишнини на значајни настани и
личности во 2011 година

713

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за обележување на
годишнини на значајни настани и личности за 2011 година
П Р О Г Р А М А за обележување годишнини на значајни
настани и
личности за 2011 година
272

стр.748

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за утврдување на
Нацрт-Програма за работа на Советот на Општина Велес во
2011 година
З А К Л У Ч О К за утврдување на Нацрт-Програмата за работа
на Советот на Општина В елес во 2011 година

721

13 декември

2010

Slu`ben glasnik na Op{tina Veles__

Br na akt

273

Br .18

Stranica

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за изработка на урбанистички планови
во Општина Велес во 2011 година

721

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за изработка на
урбанистички планови во Општина Велес во 2011 година
П РО Г Р А М А за изработка на Урбанистички планови во
Општина Велес во 2011 година
274

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за одржување на јавната чистота на територијата
на Општина Велес во 2011 година

723

П Р О Г Р А М А ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО 2011 ГОДИНА
275

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за донесување на
Програма за зимско одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на Општина Велес за сезоната 2010/2011 година

740

З А К Л У Ч О К за донесување Програма за зимско одржување
на локални патишта и улици на подрачјето на
Општина Велес за сезоната 2010/2011 година
П Р О Г Р А М А за зимско одржување на локални патишта и
улици на подрачјето на Општина Велес за сезоната 2010/2011
година
276

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за одобрување
на средства од Буџетот на Општина Велес

745

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на средства од Буџетот на
Општина Велес
277

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за одобрување
на средства од Буџетот на Општина Велес

746

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на средства од Буџетот на
Општина Велес
278

З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за именување член
на Комисијата за спорт и млади

746

Р Е Ш Е Н И Е за именување член на Комисијата за спорт и
млади
279

стр.749

З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за работата на Јавното комунално претпријатие
„Дервен„ во периодот од I до IX месец 2010 година
З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за работата на
Јавното комунално претпријатие „Дервен“во периодот од I
до IХ месец 2010 година

747

Izdava~: Op{tina Veles, telefon 232-406, 232-966,
Buxet na Op{tina Veles
Smetka: 100000000063095 Narodna banka na RM
Smetka na buxetski korisnik: 711014100963010
Prihodna {ifra i programa 725939 - 00

