
 

 

 

 

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

                                              

                                          
Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

AKTIVO



 
 
 
 
 

 
Каталогот на услуги на општина Велес е систематски збир на сите услуги 

што ги нуди локалната самоуправа кон нејзините крајни корисници (граѓаните и 
бизнис заедницата). 

Целта на овој каталог е да им помогне на граѓаните на едно место да ги 
имаат сите потребни информации за полесно да стасаат до посакуваната цел 
односно добивањето на конкретната услуга. 

Со помош на овој каталог на услуги граѓаните подготвени ќе одат во 
локалните самоуправи точно знаејќи кому треба да се обратат за да добијат 
одредена услуга, за колку време треба истата да ја добијат од општината и која 
е цената што треба да ја платат за услугата. 
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УСЛУГИ ОД ИНСПЕКЦИСКИ  НАДЗОР  
 
 
 
 
 

Назив на услуга Иницијатива за поведување на инспекциска 
постапка 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал  226 

Потребни документи -Иницијатива со образложение на проблемот 

Рок на реализација  10 работни денови 

Цена на услугата / 
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УСЛУГИ ОД УРБАНИЗАМ  
 
 
 

Назив на услуга Извод од Урбанистички план 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 220, 126 

Потребни документи - Барање 
- Извод (копија) од катастарскиот план за   катастарската  

парцела 
- Имотен лист (документи што ги издава Катастар) 

-Потврда за платена административна  такса 
Рок на реализација  5 работни дена од денот на поднесувањето на барање со 

комплетна документација 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот за 

административните такси  („Сл. Весник на РМ“.бр.19/04, 
61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11) и 
500 денари согласно член 37 тарифен број 80 од Законот 
за административните  такси. 
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Назив на услуга Одобрение за градба 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 220, 223 

Потребни документи - Барање, поднесено во електронска  форма до 
надлежниот орган од страна на овластен 
проектант/планер  

- Извод од планска документација  (пр. ДУП, УПВНМ,  УП 
за село, или ДУПД или ЛУПД), а доколку се работи за 
линиска инфраструктурна  градба, се приложува проект  за 
инфраструктура  заверен од надлежен орган 

- Правно дело за уредување на меѓусебни права и 
обврски склучен помеѓу инвеститорите за изградба на 
градбата, доколку станува збор за повеќе инвеститори 
(заверено на нотар). 

- Aрхитектонско -урбанистички  проект заверен од 
надлежен орган, доколку со урбанистичкиот план или 
урбанистичкопланската  документација  е предвидена 
изработка на овој проект 

- Идеен проект доколку истиот   претходно  е доставен и 
одобрен согласно со член 48-а од Законот за градење 

- Oсновен проект 
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 - Ревизија на основен проект (но, не и за градби 
наменети за индивидуално домување со бруто површина 
до 300м2) 

- Доказ за право на градење  

- Геодетски елаборат за нумерички податоци за 
градежното земјиште 

Дополнителни документи покрај задолжителните 
 

 документи во зависност од типот на барањето и градбата. 

Рок на реализација  5 работни дена по комплетирање на документи 
Цена на услугата Согласно Законот за административни  такси и Законот за 

градење(втора категорија на објект) 
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Назив на услуга Решение за промена на инвеститорот 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 и 223 

Потребни документи - Барање за промена на инвеститор 
- Доказ за стекнато право на градење согласно закон 

(одобрение за градење) 
 - Изјава заверена на нотар за превземање на обврските и 

правата на претходниот инвеститор спрема овластените 
субјекти во градбата. 

- Согласности од останатите инвеститори (доколку  ги има), 
заверени на нотар 

Потврда за платени административни  такси 

Рок на реализација  5 работни дена по комплетирање на документи 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 91 од 

Законот за административните такси  („Сл. Весник на 
РМ“.бр.19/04, 61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 
17/11) и 1000 денари согласночл ен 37 од Законот за 
административни  такси. 
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Назив на услуга Решение за одобрување на измена во текот на изградбата  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 и 223 

Потребни 
документи 

- Барање 
- Дополнување на основниот проект  
- Согласност од проектантот на основниот проект 
- Извештај за ревизија на дополнувањето на основниот проект 
- Потврди и согласности пропишани со посебен закон чие 

прибавување произлегува од карактерот  на измената 
Уплатница за платени админиостративни  такси 

Рок на реализација  5 работни дена од поднесувањето на комплетна 
документација  

Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 88 од Законот за 
административните такси  („Сл. Весник на РМ“.бр.19/04, 
61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11) и 
1000 денари согласно член 37, тарифен бр. 92 од Закон за 
административни такси. 
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Назив на услуга Одобрение за подготвителни работи 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 и 223 

Потребни документи - Барање 
 - Проект за подготвителни работи 

- Согласности,  мислења и докази за регулирани имотно- 
правни односи за земјиштето на кое ќе бидат поставени 
градбите за подготвителни работи.  

Уплатница за платени административни  такси 
Рок на реализација  15 работни дена по комплетирање на документацијата  
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 86 од 

Законот за административните такси  („Сл. Весник на 
РМ“.бр.19/04, 61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 
17/11) и 
1500 денари согласно член 37 член 37, тарифен бр. 
86 од Закон за административни такси. 
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Назив на услуга Одобрение за поставување на урбана опрема 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи - Барање 
 - Договор за краткотраен закуп склучен согласно со закон; 

- Микролокациски  услови;  

- Геодетски елаборат за земјиштето изработен согласно 
микролокациските  услови;  

Идеен проект за поставување на времен објект изработен 
согласно микролокациските  услови. 

Рок на реализација  10 дена 
Цена на услугата 300 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“.бр.19/04, 
61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11) 
-останатите такси се утврдуваат во постапка 
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Назив на услуга Одобрение за пренамена  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 и 223 

Потребни документи - Барање (формулар)  

- Извод од урбанистички план или урбанистичко -планска 
документација  

 - Доказ за правото на сопственост  на посебниот дел од 
објектот , односно станот или делот од стан, кој е предмет 
на пренамена 

- Основен проект за предвидената пренамена,  со 
позитивен извештај за ревизија 

- Договор со заедницата на сопственици на посебни 
делови на објектот или писмена согласност од 
мнозинството сопственици на посебните делови од 
објектот кои претставуваат повеќе од половината од 
вкупната површина на објектот со имотни листови за 
посебните делови на објектот , доколку се работи за објект 
во етажна сопственост 

Потврда за платени административни  такси 
Рок на реализација  5 работни дена од комплетирање на документацијата 

11



 

 

Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 89 од 
Законот за административните такси  („Сл. Весник на 
РМ“.бр.19/04,  61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 
17/11) и 
800 денари согласно член 37, тарифен бр. 89 од Закон за 
административни такси. 
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Назив на услуга Решение за реконструкција  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 и 223 

Потребни документи -Барање (формулар)  
- Доказ за правото на сопственост на посебниот дел од 

објектот , односно станот или делот од стан 
- Имотен лист за објектот предмет на реконструкција  или 

правосилно решение за утврдување на правен статус на 
бесправен објект донесено согласно со Законот за 
постапување со  бесправно изградени  објекти 

- Основен проект за предвидената реконструкција,  со 
позитивен извештај за ревизија 

Потврда за платени административни  такси 
Рок на реализација  5 работни дена од комплетирање на документацијата 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 87 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“.бр.19/04, 
61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11) и 
1000 денари согласно член 37, тарифен бр. 87 од 
Закон за административни такси. 
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Назив на услуга Одобрение за адаптација  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 и 223 

Потребни документи - Барање (формулар)  
- Имотен лист за објектот предмет на адаптација или 

правосилно решение за утврдување на правен статус на 
бесправен објект донесено согласно со Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти,  за објектот 
за кој е поднесно барање за адаптација 

- Проект за адаптација кој содржи постојна состојба и нова 
состојба 

Потврда за платени административни  такси 
Рок на реализација  5 работни дена од комплетирање на документацијата 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 89 од 

Законот за административните такси  („Сл. Весник на 
РМ“.бр.19/04, 61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 
17/11) и 
800 денари согласно член 37, тарифен бр. 89 од Закон 
за административни такси. 
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Назив на услуга Одобрение за адаптација со пренамена 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043

 

232

 

406/ локал 226, 220 и 223 
Потребни документи - Барање (формулар)  

- Извод од

 

урбанистички план или урбанистичко - 
планска документација  

- Доказ за правото на  сопственост  на  посебниот  дел 
од објектот , односно станот или делот од стан, кој е 
предмет на пренамена 

- Основен проект за

 

предвидената пренамена,  со

 

позитивен извештај за ревизија на истиот 
Договор со заедницата на сопственици на посебни 
делови на објекто т или писмена согласност од

 

мнозинството  сопственици  на  посебните
  

 делови 
од објектот кои претставуваат повеќе од половината од

 

вкупната површина на објектот со имотни листови за  
посебните делови на објектот , доколку се работи за  

Рок на реализација  5 работни дена од комплетирање на документацијата 

Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 89
 

од
 Законот за административните  такси („Сл. Весник на
 РМ“.бр.19/04, 61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 

и 17/11) и 
800 денари согласно член член 37, тарифен бр. 89

 

од

 
Закон за административни такси. 
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Назив на услуга Одобрение за реконструкција  со пренамена 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043

 

232

 

406/ локал 226, 220 и 223 
Потребни документи - Барање (формулар)  

- Доказ за правото на сопственост на посебниот дел од

 

објектот , односно станот или делот од стан, кој е предмет 
на пренамена 

- Основен проект за

 

предвидената пренамена,  со

 

позитивен извештај за ревизија на истиот 
- Договор со заедницата на

 

сопственици на

 

посебни 
делови на

 

објектот или писмена согласност од

 

мнозинството сопственици на

 
посебните делови од

 

објектот кои претставуваат повеќе од
 

половината од
 

вкупната површина на објектот со имотни листови за
 

посебните делови на објектот , доколку се работи за објект 
во етажна сопственост 

Рок на реализација  5 работни дена од комплетирање на документацијата 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 89

 
од

 

Законот за административните такси  („Сл. Весник на
 

РМ“.бр.19/04, 61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 
17/11) и 
800 денари согласно член 37, тарифен бр. 87 од Закон за  

административни такси. 
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Назив на услуга Одобрение за отстранување  на објект 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи - Барање за отстранување на објект (поднесува сопственикот  
на објектот и други заинтересирани  лица) 

- Доказ за сопственост 
- Проект за отстранување на објектот или негов дел 
-Потврда за платени административни  такси 

Рок на реализација  15-30 дена 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот за 

административните такси  („Сл. Весник на РМ“.бр.19/04, 
61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11) 
-останатите такси се  утврдуваат во постапка 
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Назив на услуга Решение за изведување на градби за кои не е потребно 
одобрение за градење  

Надлежно 
одделение/контак 

Граѓански сервис центар 
043

 

232

 

406/ локал 226,

 

220, 223 
Потребни документи - Барање 

- Доказ за

 

правото на

 

сопственост на

 

посебниот дел од

 

објектот , односно станот или делот од стан, кој е предмет на

 

пренамена 
- Основен проект за предвидената пренамена,  со позитивен 

извештај за ревизија на истиот 
- Договор со заедницата на сопственици на посебни делови 

на објектот или писмена согласност од  мнозинството 
сопственици на посебните делови од  објектот кои 
претставуваат повеќе од половината од вкупната површина 
на објектот со имотни листови за  посебните делови на  
објектот , доколку се работи за објект во етажна сопственост  

Рок на реализацијa 5 дена од поднесување на комплетна документација  

 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 и 90

 

од Законот 
за административните  такси („Сл. Весник на РМ“.бр.19/04, 
61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 
и 17/11) и 
800 денари согласно член 37, тарифен бр. 89.2 од Закон за

 

административни такси. 

Цена на услугата 
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Назив на услуга Барање за отуѓување  на градежно земјиште 
сопственост на РСМ, (оформување на парцела)  

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 

Потребни документи -Имотен лист за КП 

-Извод од катастарски план за КП 

Рок на реализација  5 дена 
Цена на услугата 50 денари 

1500 денари согласно член 37, тарифен бр. 81 од Закон за 
административни такси. 
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Назив на услуга Потврда за катастарска парцела  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 220 

Потребни документи -Имотен лист за КП 

-Извод од катастарски план за КП 

Рок на реализација  5 дена 
Цена на услугата 50 денари 
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УСЛУГИ ОД СООБРАЌАЈ  
 
 
 

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

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 109 

Потребни документи - Барање за издавање лиценца 
- Доказ за впишување во Централен регистер на РМ и да 
има регистрирано приоритетна дејност/главна приходна 
шифра вршење на авто-такси превоз на патници во патниот 
сообраќај;  
-Доказ дека превозникот е сопственик на едно или повеќе 
видови возила за вршење на такси превоз или договор за 
лизинг (склучен помеѓу превозникот и овластената фирма за 
продажба на возила на лизинг), (копии од сообраќајните 
дозволи заверени на нотар, возилата задолжително да 
бидат регистрирани на фирмата, а бојата на возилата 
задолжително е жолта); 
 

221



 
 
 

Потврда за исполнување на посебните техничко- 
експлотациони  услови пропишани за возилата за вршење 
авто-такси превоз на патници; Доказ дека има вработено 
авто-такси возачи (копии од М1/М2 обрасците)  и список 
на вработени по обврзник, доколку се бара извод од 
лиценца за повеќе од едно возило. Копија од сертифи кат 
за авто такси превоз  Доказ дека превозникот да има 
добар углед т .е. Потврда дека за превозникот нема 
правосилна судска пресуда за кривично дело против 
имотот , стопанството и од областа на безбедноста во 
јавниот сообраќај  и потврда дека за превозникот нема 
пресуда за други казниви  дела со затворска казна  
подолго од 1 година и прекршочна мерка на безбедност-
забрана за вршење на професија,  дејност или должност 
со казна затвор од 1 до 10 години, потврда дека нема 
изречена прекршочна мерка на безбедност – забрана за 
вршење на професија, дејност или должност со казна од 
1 до 10 години, за време на извршување на казната. 
Напомена: Овие потврди не се потребни за ново правно 
лице запишано во ЦР не повеќе од 6 месеци.
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- Доказ дека во возилото со кое се врши авто-такси превоз 
да има вградено фискален апарат; 
- Доказ за управителот или овластеното лице одговорно за 
превоз дека има сертификат за професионална  
компетентност (копија од сертификатот 

Рок на реализација  30 дена од комплетирањето на барањето 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07, 88/08,6/10,145/10, 17 /11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016)-По комплетирањето на 
бараната документација  и исполнувањето на условите за 
добивање на лиценца и извод од лиценци за возилата 
превозникот треба да уплати: 
- 600 денари административна такса  за вршење дејност 
согласно член 37, тарифен бр. 14 од Законот за 
административните такси  
сметка: 100-0000000630-95 
уплатна сметка:  840-111-03182 
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Приходна шифра: 722-315-00 
- 3000 денари за лиценца, согласно член 37, тарифен бр. 
15 од Законот за административните  такси 
Сметка: 100-0000000630-95 
Уплатна сметка: 840-111-06506 
Приходна шифра: 718-117-00 
-150 денари за користење на такси станиците по возило 
месечно за 5 години однапред, 
Сметка: 100-0000000630-95 
Уплатна сметка: 840-111-03247 
Приходна шифра: 717-129-00 
- Уплата за 2 налепници 
сметка: 100-0000000630-95 
-уплатна сметка: 840-111 -03182 
Приходна шифра: 722-315-00 
С-ка: 100-0000000630-95 
С-ка на буџетски корисник:  
711014 1009630-10 
Приходна шифра: 725939 00 
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Назив на услуга Издавање лиценца  и изводи од лиценца,  за 
пријавените возила, за вршење општински линиски 
превоз на патници 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 109 

Потребни документи Барање за издавање лиценца 

Доказ за упис во Централен регистар на РМ и 
регистрирано  приоритетна дејност/главна  приходна 
шифра вршење на превоз на патници во патниот 
сообраќај;  
-Доказ дека  превозникот е сопственик на најмалку две 
возила со капацитет од најмалку 8+1 седиште за вршење 
на одделни видови на превоз или договор за лизинг 
(склучен помеѓу превозникот и овластената фирма за 
продажба на возила на лизинг), (копии од сообраќајните  
дозволи заверени на нотар, а возилата задолжително да 
бидат регистрирани  на фирмата); 
-Потврда за исполнување на посебните техничко- 
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експлотациони  услови на возилата за вршење општински 
линиски превоз на патници;  
-Доказ дека има вработено во редовен работен однос 

возачи во зависност од бројот на моторните возила,  
минимум 1 возач за возило што ги исполнуваат условите  
пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот  на 
патиштата, 
-Доказ за управителот или овластеното лице одговорно за 
превоз дека има сертификат за професионална  
компетентност (копија од сертификатот);  
- Доказ дека превозникот да има добар углед т .е. Потврда 
дека за превозникот нема правосилна судска пресуда за 
кривично дело против имотот , стопанството и од областа 
на безбедноста во јавниот сообраќај  и потврда дека за 
превозникот нема пресуда за други казниви  дела со 
затворска казна  подолго од 1 година и прекршочна мерка 
на безбедност-забрана за вршење на професија,  дејност 
или должност со казна затвор од 1 до 10 години, 
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 потврда дека нема изречена прекршочна мерка на 
безбедност – забрана за вршење на професија, дејност 
или должност со казна од 1 до 10 години, за време на 
извршување на казната. Напомена: Овие потврди не се 
потребни за ново правно лице запишано во ЦР не повеќе 
од 6 месеци. За правните лица потврдите треба да бидат 

и за правното лице и за одговорното лице во правното 
лице 

Рок на реализација  30 дена од комплетирањето на барањето 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
сметка: 100-0000000630-95 

уплатна сметка:  840-111-03182 
приходна шифра:  722-315-00 
-По комплетирањето на бараната документација  и 
исполнувањето на условите за добивање на лиценца и 
извод од лиценци за возилата превозникот  треба да 
уплати: 
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- 600 денари административна  такса за вршење дејност 
согласно член 37, тарифен бр. 14 од Законот за 
административните такси  
Сметка: 100-0000000630-95 
Уплатна сметка: 840-111-03182 
Приходна шифра: 722-315-00 
- 6000 денари за лиценца, согласно член 37, тарифен бр. 
15 од Законот за административните такси  
Сметка: 100-0000000630-95 
Уплатна сметка: 840-111-06506 
Приходна шифра: 718-117-00 
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Назив на услуга Дозвола за линија и регистрација  на возен ред за

 

вршење на општински  линиски превоз на патници 

Надлежно одд Граѓански сервис центар 
043

 

232

 

406/ локал 109

 

Потребни документи.  -Барање за издавање дозвола за одредена линија за

 

вршење на општински линиски превоз на патници и 
заверка на возен ред; 
-Решение за доделента линија 
-10 примероци од возниот ред изработени на пропишан 
образец; 

Рок на реализација  30 дена од комплетирањето на барањето 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот за  

административните  такси („Сл. Весник на  РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
сметка: 100-0000000630-95 ,уплатна сметка: 840-111-03182 
приходна шифра:  722-315-00

 -3000 денари за издадена дозвола за линија по примерок врз 
основа на член 28. Врз основа на член 28 од одлуката за 
општински линиски превоз на патници во општина Велес  

Трезорска сметка:  100-0000000630-95

 
 Банка НБРМ  
Сметка на буџетски корисник:  711014100963010  
Приходна конто: 725-939-00
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Назив на услуга Дозвола за посебен линиски превоз на патници 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 109 

Потребни документи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Рок на реализација 

 

-Барање за издавање дозвола за вршење на посебен 
линиски превоз на патници 

-Договор склучен со правно лице со список на патници 
што ќе се превезуваат (списокот на патници треба да е 
составен дел на Договорот) 

-Временски термини за поаѓање за поаѓање и враќање во 
кои ќе се врши превозот; 

-Копии од лиценците за вршење на посебен линиски 
превоз на патници. 
 

 
30 дена од комплетирањето на барањето 
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Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 
за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 92/07, 88/08, 6/10,145/1 0, 17/11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
-По комплетирањето на бараната документација  и 
исполнувањето на условите за дозволата за посебен 
линиски превоз на патници за определената линија 
превозникот треба да уплати: 
- 600 денари административна  такса за вршење дејност 
согласно член 37, тарифен бр. 14 од Законот за 
административните такси  
Сметка: 100-0000000630-95 
Уплатна сметка: 840-111-03182 
Приходна шифра: 722-315-00 
Сметка: 100-0000000630-95 
Уплатна сметка: 840-111-03182 
Приходна шифра: 722-315- 
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УСЛУГИ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ 
 
 
 

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

Надлежно 
одделение 

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 
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Потребни документи -Барање за издавање дозвола 

-Одобрение за градба 

-Извод од ревидирана проектна документација  

-Согласност бр. за условите и -начините за

 

поставување на инсталацијата 

-Согласност од ЈП за водоснабдување и канализација  

(сопственик на подземна инфраструктура)  

Согласност од ЕСМ (сопственик  на подземна и/или 

надземна инфраструктура)  

-Електроенергетска  согласност ЕСМ (во случај на
 

приклучок на нов објект на електричната мрежа) 

-Согласност од давател на телекомуникациски услуги  

(сопственик на инфраструктура)  

-Согласност од други иматели на подземна и /или 

надземна инфраструктура  во заштитен појас) 

Рок на реализација  30 дена 

 
- 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 
за административните  такси („Сл. Весник на

 

РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 24/2016) 
-270 денари согласно член 37, тарифен бр. 22

  

од

 

Законот за административните такси  

Цена на услугата 
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Назив на услуга Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли 
во заштитниот појас на општинските патишта надвор  
од населените места 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање за издавање дозвола 
-Техничка документација  за бројот , местата и начинот на 
поставување на натписите и рекламните табли 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
- 270 денари согласно член 37, тарифен бр. 22  од 
Законот за административните такси  
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Назив на услуга Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли 
во заштитниот појас на општинските патишта надвор  
од населените места 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање за издавање дозвола 
-Техничка документација  за бројот , местата и начинот на 
поставување на натписите и рекламните табли 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
- 270 денари согласно член 37, тарифен бр. 22  од 
Законот за административните такси  
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Назив на услуга Дозвола за поставување на заштитна ограда покрај  
општинскиот пат 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање за издавање дозвола 
-Доказ за сопственоста 
-Скица со изглед на оградата 
-Видот на изведбата со височината 
-Облик на оградата 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
- 270 денари согласно член 37, тарифен бр. 22  од 
Законот за административните такси  
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Назив на услуга Дозвола за вонреден превоз по општински  патишта 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање за издавање дозвола за вонреден превоз 
-Согласност издадена од Министерството за внтрешни 
работи 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
-600 денари согласно член 37, тарифен бр. 19  од 
Законот за административните такси   

- Надомест согласно член 7 од Одлуката за 
висината на надоместокот за вонреден превоз и 
штета на општинскиот пат и улици и објектите на 
патот 
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Назив на услуга Одобрение за изградба на пристапен пат до општински 
пат 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање 
-Дозвола од МВР 
-Согласност од иматели на подземна инфраструктура  
-Ревидирана техничка документација 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
- 270 денари согласно член 37, тарифен бр. 22  од 
Законот за административните такси  
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Назив на услуга Одобрение за раскопување на улица,  коловоз, јавна 
или зелена површина 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање за издавање Одобрение 
-Скица на локацијата 
-Решение за регулирање на режимот на сообраќај  (по 
потреба) 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 
- 270 денари согласно член 37, тарифен бр. 22  од 
Законот за административните такси  
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Назив на услуга Дозвола за користење на јавно прометни површини 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи - Барање за издавање Дозвола 
-Извод од Регистарот на дејности 
-Употребна дозвола за вршење на дејноста 
-Цртеж-скица на постојната состојба  на бараната 
површина со прецизирање на мебелот и опремата што 
барателот 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 

40



 
 
 

Назив на услуга Одобрение за доставување на стока на подрачјето на 
град Велес прометни површини 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи - Барање за издавање Дозвола 
-Извод од Регистарот на дејности 
-Употребна дозвола за вршење на дејноста 
-Цртеж-скица на постојната состојба  на бараната 
површина со прецизирање на мебелот и опремата што 
барателот сака да го користи на таа површина 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10, 17/ 11, 
84/2012, 192/2015 I 24/2016) 

- 250, 00 денари согласно член 37, тарифен бр. 3 од Законот 
за административните такси (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 17/1993, 20/1996, 7/1998, 13/01, 24/03, 19/04, 
61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 
17/11, 84/12, 192/15 и 23/16) 
- 250, 00 денари согласно член 37, тарифен 
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Назив на услуга Барање за издавање решение за утврдување/измена  
на режим на сообраќај  

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043
 

232 406/ локал  226
 

Потребни документи - Барање за издавање на Решение 
- Да се наведе прецизно за кој дел од улица/и се бара 
измена на режимот на сообраќај 
-  Да се наведе изведувачот на работите за 
утврдување/измена на режимот 
- Основен сообраќаен проект за измена на режимот на 
сообраќај во 4 (четири) примероци 
- Извештај за извршена ревизија на основниот сообраќаен 
проект во 4 (четири) примероци 
- Извод од важечки урбанистички план или урбанистички 
проект со конкретна намена на локацијата за која се бара 
утврдување/измена на режим на сообраќај, не постари од 6 
(шест) месеци 

 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50, 00 денари согласно  член 37,  тарифен бр. 1 од Законот 

за административните такси 
- 250,00 денари согласно член 37, тарифен бр. 3 од Законот 

за административни такси 
- 1.350, 00

 

денари согласно член 37, тарифен бр. 22 од 
Законот за административни такси 
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Назив на услуга Барање за издавање решение за времена измена на

 

режим на сообраќај  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -
 

Барање за издавање Одобрение 
- Причина/и поради кои се бара измената на режимот на 
сообраќај 
- Сообраќаен проект за времена измена на режим на 
сообраќај во 4 (четри) примероци 
- За изведување на работи на јавен пат за поставување на 
инсталации и уреди во јавниот пат , во прилог на барањето 
се доставува и Дозвола за поставување на инсталации и 
уреди издадена од надлежен орган 
- За зафаќање на сообраќајна површина за потребите на 
градилиштето (изведба на објект) и приклучок на 
градилиште на јавен пат, во прилог на барањето се 
поднесува и Одобрение за градење на објектот или 
Решение за градби за кои не е потребно одобрение за 
градење, издадени од надлежен орган 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50, 00 денари согласно  член 37,  тарифен бр. 1 од Законот 

за административните такси 
- 1.350, 00

 
денари согласно член 37, тарифен бр. 22 од 

Законот за административни такси 
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УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
 
 

Назив на услуга Издавање/пренос/измена  на Б интегрирана еколошка 
дозвола 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи Барање за издавање/пренос/измена  на Б-Интегрирана 
еколошка дозвола во три примероци во пишана и во 
електронска  форма 

Рок на реализација  60 дена по добивање на комплетно барање 
Цена на услугата Надоместокот  се пресметува врз основа на Уредбата за 

пресметување на висината на надоместокот кој го плаќаат 
операторите на инсталациите кои вршат активности  за кои 
се издава Б-Интегрирана еколошка  дозвола („Службен 
весник на РМ“ бр. 117/07, 64/10) 
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Назив на услуга Одобрување на елаборат за заштита на животната 
средина 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи - Барање за одобрување на елаборат за заштита на 
животната средина 
- Елаборат за заштита на животната средина во три 
примероци во пишана и во електронска  форма 

Рок на реализација  60 дена 
Цена на услугата - 50 денари за барање 

- 600 денари за решение 
- 250 денари во случај на жалба согласно Законот за 
административните такси  
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УСЛУГИ ОД ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 
 
 

Назив на услуга Издавање потврда за усогласеност со стратегија за 
локален економски развој 
Услуга за апликантите за ИПАРД 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 
Одделение за ЛЕР локал 106 

Потребни документи Барање со образложение 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата - 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10, 145/10и 17/11) 
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Назив на услуга Утврдување на минимално-технички услови и 
категоризација  за вршење на угостителска дејност од 
мал обем 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 
Одделение за ЛЕР локал 106 

Потребни документи Барање со образложение 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата Согласно Законот за административни  такси 
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УСЛУГИ ОД ФИНАНСИИ  
 
 
 

Назив на услуга Решение за данок на имот 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 228, 108 

Потребни документи -Даночна пријава за утврдување на данок на имот 
-Решение за утврдување на износот на данок на имот 

Рок на реализација  31 март во тековната година 
Цена на услугата Ослободени од административна  такса согласно член 18, 

точка 10 од Законот за административните такси  („Сл. 
Весник на РМ“. Бр. 19/04,61/04,95/05,7/06,  
92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11 
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Назив на услуга Решение за данок на наследство 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 227, 108 

Потребни документи -Даночна пријава за утврдување на данок за наследство и 
подарок 
-Решение за утврдување на износот на данок на 

Рок на реализација  15 дена 
Цена на услугата -50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 

за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10, 145/10 и 17/11) и 
-250 денари согласно член 37, тарифен бр. 2 од Законот за 
административни  такси. 
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Назив на услуга Решение за данок на промет на недвижности  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 227, 108 

Потребни документи -Даночна пријава за утврдување на данок на промет на 
недвижности 
-Решение за утврдување на износот на данок на промет 
на недвижности 

Рок на реализација  15 дена за донесување на решението 

 
Цена на услугата 

-50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот 
за административните  такси („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10, 145/10 и 17/11) и 
-250 денари согласно член 37, тарифен бр. 2 од Законот за 
административни  такси. 
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Назив на услуга Решение за враќање на повеќе или погрешно уплатен 
долг 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 228, 226, 108 

Потребни документи -Барање за враќање на повеќе/погрешно  уплатен долг 
-Доказ за погрешна уплата 

Рок на реализација  15 дена за донесување на решението 
Цена на услугата 50 денари согласно член 37, тарифен бр. 1 од Законот за 

административните такси  („Сл. Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10и  17/11) 
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Назив на услуга Решение за комунална такса за назив на фирма 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 227, 108 

Потребни документи -Решение од Центарлен регистар за регистрација на 
фирма/направена  промена 

Рок на реализација  15 дена 
Цена на услугата Ослободени од административна  такса согласно член 18, 

точка 10 од Законот за административните такси  („Сл. 
Весник на РМ“. 
бр.19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10  и 
17/11) 
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Назив на услуга Комунална такса за користење на музика/истакнување  
на реклами,  објави и огласи и поставување на витрини 
за изложување на стоки надвор од деловни простории 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 227, 108 

Потребни документи Пријава од даночен обврзник 
Рок на реализација  15 дена 

Цена на услугата 
Ослободени од административна  такса согласно член 18, 
точка 10 од Законот за административните такси  („Сл. 
Весник на РМ“. бр. 
19/04,61/04,95/05,7/06,92/07,88/08,6/10,145/10 и 17/11) 
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УСЛУГИ ОД ОПШТЕСТВЕНИ  ДЕЈНОСТИ 
 
 

 
Назив на услуга Слободен пристап до информации од јавен карактер  
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар по електронски пат 
Александра Петрушевска  
aleksandra.petrusevska@veles.gov.mk 
071 427 296 
Ангела Чичевалиева  
angela.cicevalieva@veles.gov.mk  
076 351 670 

Потребни документи -Барање за слободен пристап до информации од јавен 
карактер 

Рок на реализација  5-15 дена 
Цена на услугата Согласно одлуката на Владата на Република Македонија 

за утврдување на надоместок за материјални трошоци за 
дадена информација  од имателите на информации од 
24.12.2006 



 
 
 

Назив на услуга Жалба слободен пристап до информации од јавен 
карактер  

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар по електронски пат 
Александра Петрушевска  
aleksandra.petrusevska@veles.gov.mk 
071 427 296 
Ангела Чичевалиева  
angela.cicevalieva@veles.gov.mk  
076 351 670 

Потребни документи -Барање за слободен пристап до информации од јавен 
карактер 

Рок на реализација  5-15 дена 
Цена на услугата Согласно одлуката на Владата на Република Македонија 

за утврдување на надоместок за материјални трошоци за 
дадена информација  од имателите на информации од 
24.12.2006 



 
 
 

Назив на услуга Стипендија за талентирани ученици и  
студенти/Фондација  „Коле Неделковски“  

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 230 

Потребни документи -Барање 
-Свидетелства 
-Уверение за положени испити и потврда за запиѓана 
година на факултет 
-Диплома за освоени награди на државни натпревари 
-Потврда за учество на меѓународни натпревари 
-Документ за учество на државни или меѓународни 
конгреси и проекти 
-Препорака од  менторот 
-Препорака од  наставничкиот коегиум  
-Потврда од Агенцијата за вработување за невработени 
членови од семејството 
-Есеј на студентот на тема „Како би и помогнал на 
локалната заедница како иден експерт“ 
-Фотокопија од лична карта или  пасош 

Рок на реализација  Септември-октомври,  секоја година 
Цена на услугата / 
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Назив на услуга Потврда за точна адреса,  промена на улица и куќен 
број 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Барање 
-Уплатница за административна  такса 
-Купопродажен договор и имотен лист 
-Графички прилог-копија од услови за градба (за нов 
објект) 

Рок на реализација  15 дена 
Цена на услугата 50 денари 

57



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив на услуга Еднократна парична помош 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226, 230 

Потребни документи -Доказ за личниот идентитет , местото за живеење, 
односно постојниот или привремениот  престој (уверение 
за државјанство,  лична карта, извод од матичната книга на 

 родените или лична карта за странец односно дозвола за 
постојан или привремен престој)-фотокопија 
-Доказ за положбата од социјален ризик во кој што се 
наоѓа лицето односно семјството-фотокопија 
-Друга документација  со која се докажува основата на 
барањето 

Рок на реализација  Во зависност од термините на Комисијата која се 
состанува два пати месечно 

Цена на услугата Ослободени од плаќање на такси 
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УСЛУГИ ОД ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ 
 
 
 

Назив на услуга Барање за промена на барател 
Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи Копија од: 
-уверение за државјанство/лична  карта односно патна  
исправа за странско физичко лице,односно извод  од ЦР за 
правно лице(за подносителот на барањето за промена на 
барател) 
- правосилна судска пресуда или заклучок за извршена 
продажба донесен согласно Законот за извршување со  кои 
подносителот на барањето за промена на барател се 
стекнал со правото врз бесправниот објект за кој е 
поднесено барањето за утврдување на правен статус или 
оставинско решение за прогласен наследник на физичкото 
лице кое го поднело барањето за утврдување на правен 
статус на бесправниот објект или договор за 
купопродажба или договор за дар или договор за 
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 отстапување на имот за време на живот или договор за 
доживотна издршка, врз основа на кој подносителот на 
барањето за промена на барател кој се стекнал со 
правото на сопственост на објект кој е запишан во имотен 
лист , се стекнал и со правото врз бесправен дел од истиот 
објект (доградба или надградба) за кој е поднесено 
барањето за утврдување на правен статус. 

Рок на реализација  10 дена 
Цена на услугата 50,00 денари за барање и 

250,00 денари за новокреираниот  акт (заклучок  или 
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Назив на услуга Барање за промена на правосилно решение 
Надлежно 
одделение/контак 

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Копија од: 
-барање за согласност за измена на решение 
-нов геодетски елаборат или друг доказ 

Рок на реализација  10 дена 

Цена на услугата 50, 00 денари за барање и 
250,00 денари за новокреираниот  акт 
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Назив на услуга Пријава за настаната штета до Комисијата за 
утврдување  на процена на штета од елементарни 
непогоди 

Надлежно 
одделение/контакт  

Граѓански сервис центар 
043 232 406/ локал 226 

Потребни документи -Имотен лист (задолжително) 
-Документ за машина или опрема 
-Документи за жива стока (задолжително)  
-Друго (податоци за друг вид на штета) 

Рок на реализација  30 дена 
Цена на услугата / 
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“ГО и Медиуми против корупција -Коалиција за нулта толеранција” поддржан од ЕУ а го 
спроведуваат ТМ и НВО Инфоцентар.  

Оваа публикација е изготвена со финансиска  поддршка од Европската Унија. За 
содржината на публикацијата единствено е одговорно Здружението Центар на активни 
граѓани АКТИВО и таа не мора да ги одразува гледиштата на Европската Унија.  

 
 
 
 

 

 

Проектот е финансиран од Европската Унија 
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