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 Врз основа на член 19 и член 29 од Законот за јавни претпријатија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен 
весник на Република С. Македонија“ бр. 275/19), како и врз основа на претходно 
донесениот Статут од 01.12.2006 година, Пречистениот текст на Статутот бр.01-
393/2 од 01.06.2016 година, Статутарната Одлука за измена и дополнување на 
Сатутот со бр.02-942/2 од 10.05.2022 година и Решението за давање на согласност 
на Статутарната Одлука донесено од Совет на Општина Велес со бр.25-2933/22 од 
17.06.2022 година, Управниот одбор на  Јавното комунално претпријатие  ДЕРВЕН 
од Велес го утврди следниот: 
  
 

С Т А Т У Т 
НА ЈАВНОТО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ДЕРВЕН – ВЕЛЕС 
(Пречистен текст) 

     
I.Општи одредби 

 
Член 1 

 Со овој Статут поблиску се утврдуваат организацијата, управувањето  и 
раководењето со претпријатието, дејноста, општите акти и постапката за нивно 
донесување и измена, како и други прашања од значење за претпријатието. 
 

     Член 2  

 Општината Велес е оснoвач на јавното претпријатие, и ги има сите права и 
обврски кои произлегуваат од Законот и другите прописи. 
 

Член 3 

 Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН - Велес (во понатамошниот текст 
Претпријатие) е основано за вршење комунални дејности како дејности од јавен 
интерес на Општината Велес. 
 

Член 4 
 Претпријатието има својство на правно лице. 
 Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во 
рамките на дејноста која е запишана во надлежниот регистар. 
 За обврските спрема трети лица превземени во свое име и за своја сметка,. 
Претпријатието одговара со сиот свој имот. 
 

Член 5 

 Претпријатието е основано со Одлука на Собранието на Општина Титов  
Велес бр.08-5293 од 05.12.1989 година и е организирано како Јавно претпријатие за 
комунални дејности „Дервен“ Титов Велес и истото со Решение бр.1666/89 од 
22.12.1989 година е регистрирано во Окружниот стопански суд Скопје. 
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II.ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ, ШТЕМБИЛ И АМБЛЕМ НА  
    ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
  
 
 1.Фирма на Претпријатието 
 

Член 6 

 Полното име на фирмата на Претпријатието гласи: 
 Јавно комунално претпријатие ДЕРВЕН -Велес 
 Скратениот назив на фирмата гласи: 
 ЈКП ДЕРВЕН-Велес 
 
 
 2.Седиште на Претпријатието 
 

Член 7 
 Седиштето на комуналното претпријатие е во Велес на ул.„Вардарска“ бр.18. 
 
 

Член 8 
 За промена на фирмата и седиштето на Претпријатието одлучува Управниот 
одбор на Претпријатието по претходна согласност на  Советот на Општина Велес. 
 
 
 3.Печат, штембил  и  амблем на Претпријатието 
 

Член 9 

 Комуналното претпријатие има свој печат, штембил и амблем. 
 Печатот има форма на круг со пречник 32 мм. со текст испишан на кирилица 
(печатни букви) со името на фирмата на претпријатието. 
 Штембилот на комуналното претпријатие има правоаголна форма со 
димензии   60 х 30 мм. и на штембилотј е испишана фирмата и седиштето на 
претпријатието. 
 Претпријатието има свој амблем  во форма на геометриска фигура 
триаголник . 
 Натписот на фирмата и амблемот се во сина боја. 
 

Член 10 
 Бројот на печатите и штембилот, начинот на нивната употреба, чување и 
уништување ја одредува Директорот на Претпријатието со одлука согласно законот. 
 За употреба и чување на печатот на Претпријатието е одговорно лице 
назначено од страна на Директорот. 
 
 
 
III. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ 
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Член 11 

 Во рамките на своите законски овластувања, Претпријатието е застапувано и 
претставувано од страна на Директорот на Претпријатието. 
 Директорот на Претпријатието може преку писмено полномошно да овласти 
друго лице да го застапува и претставува Претпријатието. 
 Содржината и обемот на овластувањето од ставот 3 на овој член го 
определува Директорот на Претпријатието. 
 
 
IV. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 

Член 12 
Основна дејност на претпријатието: 
 

36.00   Собирање, обработка и снабдување со вода 
 
 Покрај основните дејности, Претпријатието обавува и други дејности: 
 

01.19 Одгледување на останати едногодишни насади и посеви 
01.29 Одгледување на останати повеќегодишни  посеви 
01.30 Одгледување на саден материјал 

  43.11  Уривање 
  43.12  Подготвителни работи на градилиште 
  42.91  Изградба на хидроградежни објекти 

43.22  Поставување на инсталации за водовод, канализација и 
плин и инсталации за греење и клима-уреди. 

68.20  Издавање и управување со сопствен недвижен имот или 
недвижен имот земен под закуп (лизинг)   

71.11 Архитектонски дејности 
71.12 Инжинерство и со него поврзано техничко советување 
71.20 Техничко испитување и анализа 
96.03   Погребни и слични дејности 
 - Одржување на гробишта како тековно и инвестиционо 

одржување на комуналната инфраструктура и 
придружните објекти на гробиштата 

81.30  Услужни дејствија за уредување и одржување на 
животната средина 

42.99 Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на 
друго место 

43.99 Останати специјализирани градежни работи, неспомнати 
на друго место 

37.00   Отстранување на отпадни води 
38.11  Собирање на безопасен отпад 

 38.21  Обработка и отстранување на безопасен отпад  
38.32  Обновување на посебно издвоени материјали 

  46.77  Трговија на големо со отпадоци и остатоци 
  35.11  Производство на електрична енергија 
 

Член 13 

 Претпријатието дејноста од јавен интерес ја врши трајно и без прекин и 
неговата работа е јавна и транспарентна, во согласност со Законот, овој Статут и 
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другите прописи со кои се уредуваат условите и начинот на вршење на дејност од 
јавен интерес. 
 Претпријатието е должно да обезбеди јавност и транспарентност во 
финансиските односи и во своето материјално-финансиско работење, согласно 
Законот, овој Статут и Меѓународните финансиски стандарди  за јавен сектор. 
 
 
V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 

Член 14 
 Претпријатието се организира така што дејноста ја врши на начин со кој се 
обезбедува: 
  1.Техничко-технолошко и економско единство на системот 
  2.Ефикасност и транспарентност во работењето 
  3.Развој и усогласеност на сопствениот развој во вкупниот стопански 
                        развој на Општина Велес 
  
                      4.Заштита и унапредување на добрата од општ интерес 
                      5.Трајно, редовно и квалитетно задоволување на потребите на                  
                          корисниците. 

 
Член 15 

Претпријатието се организира во четири(4) сектори, шестнаесет (16) 
одделенија и дванаесет(12) оддела: 
 
0.1 Одделение за Ревизија 
0.2 Одделение Пазари 
0.3  Одделение за Планирање, инвестиции и развој 
0.3.1 Оддел за Градежништво 
0.3.2 Оддел за Машино – браварски работи 
 
1.  СЕКТОР ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ 
 1.1 Правно одделение 
 1.1.1 Оддел за Односи со јавност и маркетинг 
 1.2 Комерцијално одделение 

1.2.1 Оддел за Набавка и магацин 
1.2.2 Оддел за Продажба и наплата 

 1.3 Одделение за Сметководство 
1.4 Одделение за Човечки ресурси 
1.5 Одделение Јавни набавки 

 
2.  СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 2.1 Одделение Фабрика за вода 

2.2 Одделение за дистрибуција и одвод 
2.2.1 Оддел Одржување 
2.2.2 Оддел Канализација 

 2.2.3 Оддел Приклучоци 
 2.2.4 Оддел Баждарница 

2.3 Одделение за Одржување на пумпни станици и резервоари 
 
3.   СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА  

3.1 Одделение за Износ на смет 
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3.1.1 Оддел Автомеханичарска работилница 
  3.1.2 Одделение Депонии 

3.1.3Оддел за Складирање и третман на отпад 
3.2 Одделение за Јавна хигиена 
3.3 Одделение Гробишта 

            
 
4. СЕКТОР ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

4.1 Одделение за Одржување на јавно зеленило и постапување со 
деградирани дрвја 

4.2 Одделение за Подигнување на нови зелени површини и изработка на 
парковски елементи  
 
 

Член 16 

 Внатрешната организација на претпријатието се одредува со Правилник за 
внатрешна организација на ЈКП Дервен Велес кој го донесува Управниот одбор 

 
 

Член 17 
 Основањето на нови сектори, одделенија и оддели и спојување, укинување 
или поделба на постоечките се врши со Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот што го носи Управниот одбор на Претпријатието, во 
согласност со програмата за работа и потребите на дејноста на Претпријатието. 
 
 
VI.ОРГАНИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

   
Член 18 

 Органи на Претпријатието се: 
- Управен одбор 
- Директор 
- Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско 

работење 
 
 
 
1. УПРАВЕН ОДБОР 

 
Член 19 

 Орган на управување на Претпријатието е Управниот одбор. 
 Членовите на Управниот одбор се именуваат односно разрешуваат од страна 
на Советот на Општина Велес, со претставници од редот на афирмирани и познати 
стручни лица во областа на предметот на работењето во Јавното претпријатие. 
 

Член 20 
 Бројот на членовите на Управниот одбор се утврдува од страна на Советот 
на Општина Велес со Решение за именување на членови на Управниот одбор. 
 Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години. 
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Член 21 

 Управниот одбор има Претседател и Заменик претседател кои се избираат 
од редот на неговите членови. 
 Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците, се грижи за 
извршување на актите на Управниот одбор и врши други работи утврдени со 
Деловникот за работа на Управниот одбор. 
 

Член 22 
 Управниот одбор на Претпријатието: 

- го донесува Статутот и другите акти на Претпријатието; 
- ја усвојува Програмата за работа и развој на Претпријатието; 
- ја утврдува деловната политика; 
- го донесува Финансискиот план на претпријатието 
- ја усвојува Годишната сметка и извештајот за работење на  

Претпријатието; 
- одлучува за употреба на средствата остварени со работењето 

на Претпријатието и покривањето на загуби; 
- донесува Одлуки за инвестиции; 
- ги утврдува цените на производите и услугите  
 -    го донесува Правилникот за организација на претпријатието и   

систематизација на работни места; 
- го утврдува текстот на Колективниот договор и го склучува 

истиот; 
- одлучува за службени патувања во странство на Директорот на 

Претпријатието; 
 -  донесува одлуки и мерки за заштита и унапредување на 

животната средина;   
                            -     се грижи за информирање на вработените; 

- формира комисии; 
- врши и други работи утврдени со Закон, овој Статут, одлуките 

на Советот на Општина Велес и други акти на Претпријатието. 
 
 

Член 23 
Управниот одбор може полноважно да работи и одлучува доколку се 

присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на Управниот одбор. 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за усвоени доколку за нив гласале 

повеќе од половината од вкупниот број членови на Управниот одбор. 
Секој член на Управниот одбор има еден глас. 
 

 Член 24  

 Доколку членовите на Управниот одбор, членовите на Надзорниот одбор или 
Директорот извршат, односно донесат одлука за која знаеле или за која со оглед на 
околностите морале да знаат дека ги повредува интересите на Претпријатието, 
одговараат неограничено и солидарно за штетата настаната со таквата одлука. 
Одговорноста се утврдува согласно одредбите од Законот за трговски друштва кои 
се однесуваат на органите на управувањето. 
 

Член 25 

 Работата и начинот на одлучувањето на Управниот одбор се уредува со 
Деловник. 
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Член 26 

 За вршење на својата функција членовите на Управниот одбор имаат право 
на надомест. 
 Висината на надоместот ја утврдува Управниот одбор. 
 
 
 
2. ДИРЕКТОР 

 
Член 27 

Орган на раководење на Претпријатието е Директорот. 
Директорот се избира врз основа на Јавен конкурс, односно разрешува, од 

страна на Градоначалникот на Општина Велес . 
Мандатот на Директорот на Претпријатието трае 4 години. 
 

Член 28 

 Директорот на Претпријатието во рамките на своите права и обврски има        
задача да: 

1. Го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Управниот 
одбор; 

2. Донесува акти и дава налози и упатства за спроведување на основите на 
Програмата за работа и развој, и дава предлог за изменувања и 
дополнувања на истата; 

3. Учествува во утврдувањето на критериуми за користење и распоредување 
на средства и управувањето со средствата  остварени со работењето на 
Претпријатието; 

4. Врши усогласување на деловната активност на Претпријатието; 
5. Го застапува и претставува Претпријатието; 
6. Ја предложува внатрешната организација на Претпријатието; 
7. Доставува на Управниот одбор Извештај за резултатите од работењето на 

Претпријатието; 
8. Донесува одлука за откажување на Договорот за вработување - отказ и за 

изрекување на парична казна, и изрекува други дисциплински мерки за кои 
е овластен согласно Законот за работни односи и Колективниот договор; 

9. Издава полномошно за застапување на Претпријатието; 
10. Склучува договори за реализација на програмите за потребите од 

тековното работење на Претпријатието; 
11. Ги именува и разрешува раководните работници во Претпријатието; 
12. Одлучува за службени патувања во земјата и странство за вработени во 

Претпријатието; 
13. Одлучува за прием и распоредување на вработените; 
14. Предлага акти што ги донесува Управниот одбор; 
15. Се грижи за остварување на обврските на Претпријатието од областа на 

одбраната, согласно Законот; 
16. Го организира информирањето на вработените; 
17. Издава налози, упатства и наредби со кои се обезбедува работењето на 

Претпријатието; 
18. Формира комисии од неговата надлежност; 
19. Врши и други работи согласно Закон, овој Статут и другите акти на 

Претпријатието. 
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Член 29 

 Директорот за својата работа одговара пред Градоначалникот на Општина 
Велес. 
 
 

Член 30 

 Директорот на Претпријатието склучува договор со Градоначалникот на 
Општина Велес за уредување на односите со Претпријатието, во кој поединечно се 
утврдуваат правата, одговорностите и овластувањата согласно со Закон. 
 

Член 31 
 Директорот во името на Претпријатието е овластен да склучува договори и 
да превзема други правни работи, како и да го застапува Претпријатието пред судот 
и другите органи. 
 Директорот склучува договори и спогодби кои се однесуваат на реализација 
на инвестиционите вложувања предвидени со Инвестиционата програма и 
Програмата за работа и развој. 
 
 

Член 32 

 Директорот на Претпријатието може да биде разрешен и пред истекот на 
мандатот за кој е избран: 

- На лично барање; 
- Доколку не ја остварува програмата за работа на 

Претпријатието; 
- Доколку по негова вина е нанесена штета на Претпријатието; 
- Доколку не работи во согласност со Законот, Статутот, и 
- Други случаи утврдени со Закон. 

 
 
 

Член 33 

 До именување на нов Директор, Градоначалникот именува вршител на 
должност Директор на  Претпријатието. 
 

Член 34 

 Директорот може да определи вработен во Претпријатието кој ќе го заменува 
во негово отсуство и ќе го води тековното работење на Претпријатието.  
 Вработеното лице го заменува Директорот на Претпријатието во  негово 
отсуство или спреченост да ја врши функцијата, со права и обврски за кои ќе го 
овласти Директорот, согласно Законот и овој Статут. 
 
 
3. НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА  

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ    
 

Член 35 
 За вршење на контрола на материјално-финансиското работење на 
Претпријатието се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-
финансиското работење (во понатамошниот текст: Надзорен одбор) од 5 члена. 
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 Членовите на Надзорниот одбор за контрола од став 1 на овој член се 
именуваат односно разрешуваат од страна на Советот на општина Велес. 

Член 36 

 За член на Надзорен одбор се именува лице со високо образование кое 
поседува знаење и искуство, особено од областа на финансиското и 
сметководственото работење. 
 Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години. 
 

Член 37 

 Членовите на Надзорниот одбор можат да присуствуваат на седница на 
Управниот одбор. 
 

Член 38 

 На членовите на Надзорниот одбор им се доставува покана за учество на 
седница, како и примерок од сите материјали што треба да се разгледуваат на 
седницата. Примерок од истите материјали им се доставува и на членовите на 
Управниот одбор, кога на дневен ред се прашања од надлежност на Надзорниот 
одбор. 
 Надзорниот одбор задолжително ги прегледува годишната сметка и 
извештаите за работа на Претпријатието  на секои три месеца и по прегледувањето  
доставува до Управниот одбор свое мислење. 
 Управниот одбор не може да ги усвои Годишната сметка и Извештаите за 
работа на Претпријатието ако претходно не добие позитивно мислење од 
Надзорниот одбор. 
 

Член 39 
 Надзорниот одбор својата работа ја врши согласно надлежностите 
предвидени во Законот и Статутот. 
 Надзорниот одбор задолжително се состанува најмалку 4 пати годишно. 
 За резултатите од извршената контрола Надзорниот одбор писмено го 
известува Управниот одбор, Советот на општина Велес и Министерството за 
финансии. 
 

Член 40 
 За вршење на својата функција членовите на Надзорниот одбор имаат право 
на надоместок. 
 Висината на надоместокот ја одредува Управниот одбор на Претпријатието. 
 

 
4. РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ 

  
Член 41 

 Раководни работници се работниците со посебни овластувања и 
одговорности. 
 Раководните работници ги именува и разрешува Директорот на 
Претпријатието. 
 Раководните работници ја водат и организираат работата во рамките на 
добиените овластувања и ги спроведуваат налозите, упатствата и наредбите на 
Директорот на Претпријатието. 
 Раководните работници се одговорни за резултатите и законитоста на 
работењето на Заедничките служби и одделенија и Работните единици. 
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 Условите за избор, овластувањата и одговорностите на раководните 
работници, како и описот на работните обврски се утврдени со Правилникот за 
организација и систематизација на работните места. 
 

Член 42 

 Раководни работници на Претпријатието се следните: 
 Помошник директор за технички работи, Помошник директор за економско 
правни работи, Раководители на сектори и Раководители на одделенија. 
 
 
 
5. ПОМОШНИ ОРГАНИ И ТЕЛА 

 
Член 43 

 За остварување на одредени права, обврски и одговорности на работниците 
во Претпријатието,Управниот одбор ги формира следните комисии. 
 
  1.Комисија за работни односи 
  2.Комисија за заштита при работа 
  3.Комисија за контрола на боледувања 
  4.Комисија за одмори и рекреација 
  5.Комисија за спорни сметки 
 Во Претпријатието по потреба може да се формираат  и други комисии. 
 Мандатот на комисиите трае колку и мандатот на Управниот одбор. 
 Комисијата се свикува од страна на Претседателот на комисијата кој и 
раководи со работата на истата. 
 
 
VI-a. ПОЛОЖБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

Член 43-а 

Работните места на вработените во јавните претпријатија се групираат во 
групи и подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор, и тоа: 
-          група I подгрупа 2 јавни службеници, 
-          група III подгрупа 5 даватели на јавни услуги во јавните претпријатија и 
-          група IV подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 помошно-технички лица 
 

Актот за систематизација на јавното претпријатие го донесува директорот по 
претходна согласност од управниот одбор на јавното претпријатие и од 
Министерството за информатичко општество и администрација во делот на 
усогласеноста на описите на работни места со Каталогот на работни места, утврден 
во Законот за вработени во јавниот сектор. 
 

Член 43-б 
 Вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од административна 
природа заради остварување на дејноста заради која е основано јавното 
претпријатие имаат статус на административни службеници и за нивниот работен 
однос се применуваат одредбите од Законот за административните службеници и 
колективните договори. 
 Звањата на административните службеници од ставот 1 на овој член 
подетално ги пропишува директорот на јавното претпријатие во Актот за 
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систематизацијата на работни места согласно со спецификите на дејноста која ја 
извршува јавното претпријатие и согласно со колективните договори. 

 
 

Член 43-в 

 Вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од дејноста заради 
која е основано јавното претпријатие имаат статус на даватели на јавни услуги, и за 
нивниот работен однос се применуваат одредбите од овој закон, Законот за 
вработени во јавен сектор и колективните договори. 

Во рамките на категориите на давателите на јавни услуги од ставот 1 на овој 
член се утврдуваат следниве категории и нивоа на работни места: 
  
Категорија А раководни 
Ниво А1 раководен давател на јавна услуга од прво ниво, 
Ниво А2 раководен давател на јавна услуга од второ ниво, 
Ниво А3 раководен давател на јавна услуга од трето ниво и 
Ниво А4 раководен давател на јавна услуга од четврто ниво. 
  
Категорија Б стручни 
Ниво Б1 стручен давател на јавна услуга од прво ниво, 
Ниво Б2 стручен давател на јавна услуга од второ ниво, 
Ниво Б3 стручен давател на јавна услуга од трето ниво и 
Ниво Б4 стручен давател на јавна услуга од четврто ниво. 
  
Категорија В помошно-стручни 
Ниво В1 помошно стручен давател на јавна услуга од прво ниво и 
Ниво В2 помошно стручен давател на јавна услуга од второ ниво. 
  

Звањата на давателите на јавни услуги за сите категории и нивоа од ставот 2 
на овој член, подетално ги пропишува директорот на јавното претпријатие во Актот 
за систематизацијата на работни места согласно со спецификите на дејноста која ја 
извршува јавното претпријатие. 
 
 

Член 43-г 

Вработените во јавното претпријатие кои вршат помошно-технички работи со 
кои се овозможува непречено функционирање на јавното претпријатие имаат статус 
на помошно-технички лица и за нивниот работен однос се применуваат одредбите 
од овој закон, Законот за вработени во јавен сектор и општите прописи за работни 
односи. 

За вработените од ставот 1 на овој член се утврдуваат подгрупи согласно со 
Законот за вработените во јавниот сектор. 
 Во секоја категорија во подгрупите од ставот 2 на овој член се утврдуваат следниве 
нивоа: 
-          помошно-технички лица од прво ниво, со најмалку ниво на квалификации IV, 
240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование, 
-          помошно-технички лица од второ ниво, со најмалку ниво на квалификации III, 
180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование и 
-          помошно-технички лица од трето ниво со најмалку ниво на квалификации I 
или основно образование. 
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Звањата на помошно-техничките лица за нивоа од ставот 3 на овој член, 
подетално ги пропишува директорот на јавното претпријатие во Актот за 
систематизацијата на работни места согласно со спецификите на дејноста која ја 
извршува јавното претпријатие 
 
 
 
VII. ОПШТИ АКТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 

Член 44 
 Општи акти на Претпријатието се: 
  1.Статут на Претпријатието 
  2.Колективен договор на Претпријатието 
  3.Правилник за организација и систематизација на работните места 
  4.Правилник за работен ред и дисциплина 
  5.Правилник за заштита при работа 
  6.Правилник за физичко обезбедување на објектите и Претпријатието 
  7.Пазарен ред за промет на  стоки на пазарите на мало 
 Во Претпријатието може да се донесат и други општи акти согласно Законот. 
 
 
 

Член 45 

 Општите акти ги предложува Директорот, а ги донесува Управниот одбор. 
 Општите акти мора да бидат во согласност со законските прописи и со овој 
Статут. 
 Општите акти ги толкува Управниот одбор на Претпријатието. 
 

Член 46 

 Постапката за донесување, измена и дополнување на општите акти се 
покренува со иницијатива на Директорот, Управниот одбор, Надзорниот одбор  и 
мнозинскиот Синдикат. 
 Директорот односно Управниот одбор ја ценат оправданоста на покренатата 
иницијатива од ставот 1 на овој член. 
 

Член 47 
 По прифатената иницијатива, стручната служба во рок од 30 дена го 
подготвува работниот текст на општиот акт. 
 Општите акти мора да бидат во согласност со законските прописи и овој 
Статут. 
 Општите акти се објавуваат на огласната табла и влегуваат во сила со денот 
на објавување, а доколку е потребна согласност од Советот на Општина Велес, 
општиот акт ќе се применува по добивањето на согласноста. 
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VIII. РАБОТЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 

1. Имот и средства на Претпријатието 
 

Член 48 

 Имотот на Претпријатието го сочинуваат сите негови објекти, средства, пари 
и права. 
 Претпријатието работи со толку жиро сметки колку што му се потребни за 
остварување на неговите функции. 
 
 

Член 49 
 Средствата за работа на Претпријатието се обезбедуваат од: 

- Приходи кои ги остварува Претпријатието; 
- Буџетот на Општина Велес; 
- Кредитни средства и други извори на средства во согласност со 

Закон. 
 

Член 50 

 Претпријатието доставува тромесечни извештаи до Советот на  Општина 
Велес кои содржат показатели за финансиското работење. 
 
 
 

2. Програма за работа и развој 
 

Член 51 

 За позитивно работење и развој на претпријатието, односно за обезбедување 
на трајно и континуирано вршење на дејноста, квалитетот на услугите и 
зголемување на успешноста во работењето, Управниот одбор на предлог на 
Директорот донесува План за работа на претпријатието и Програми за работа и 
развој на претпријатието. 
 Советот на Општина Велес дава согласност на Програмите за работа и 
развој. 
 За реализација на Планот за работа и Програмите за работа и развој на 
претпријатието одговорен е Директорот. 
 
 
 
IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО 
 

Член 52 
 Претпријатието го остварува и развива системот за информирање на 
корисниците на услугите, како важна претпоставка за својата функција во 
комуналната дејност во Општина Велес. 
 Актите што се од значење за корисниците на услугите на Претпријатието се 
објавуваат во Службен гласник на Општина Велес. 
 Претпријатието е должно за својата работа, работење и развојни програми 
редовно да ја информира јавноста преку средствата за јавно информирање и на 
друг погоден начин. 

Член 53 
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 Претпријатието е должно редовно, навремено, целосно и вистинито да ги 
информира работниците за сите прашања кои се важни за работата и развојот на 
Претпријатието, како и за остварувањето на нивните права. 
 Работниците во Претпријатието се информираат преку огласни табли и други 
форми на информирање. 
 
 
Х. ДЕЛОВНА ТАЈНА 
 

Член 54 
 За деловна тајна се сметаат податоците што надлежен орган ги прогласил за 
деловна тајна и што како доверливи, Претпријатието ги соопшти на надлежниот 
орган. 
 Податоците што се сметаат за деловна тајна можат да се соопштат на трети 
лица, само врз основа  на одлука на Управниот одбор на Претпријатието. 
 Не се смета за повреда на деловна тајна, ако податоците или документите за 
деловна тајна се соопштат на органи, организации или лица на кои им се соопштува 
согласно законските прописи и на седница на Управниот одбор, ако таквото 
соопштение е неопходно за вршење на дејноста. 
 

Член 55 

 Податоците што претставуваат деловна тајна се чуваат одвоено од 
останатата документација на Претпријатието. 
 Користењето на податоците што претставуваат деловна тајна, дозволено е 
да се користи од овластени лица само во просториите на Претпријатието. 
 Оддавањето на деловна тајна претставува тешка повреда на работните 
обврски. 
 
 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 56 
 Општите акти утврдени со овој Статут ќе се усогласат во рок од 3 месеци  од 
стапување на сила на Статутот. 
 До усогласувањето ќе се применуваат постојните акти на Претпријатието, 
доколку не се во спротивност со овој Статут. 
 Измените, дополнувањата и толкувањата на овој Статут ги врши Управниот 
одбор на начин и постапка како и при неговото донесување. 
 

Член 57 
 Со влегување во сила на овој Статут престанува да важи Пречистениот текст 
на Статутот на ЈКП ДЕРВЕН - Велес под бр.01-1320/1 од 28.05.2020 година и 
Статутарните одлуки кои се составен дел на истиот. 
 

Член 58 

 Овој Статут влегува во сила и ќе се применува по добивањето на согласност 
од Советот на Општина Велес. 
 
 

       УПРАВЕН ОДБОР, 
            Претседател, 

       Дипл.правник Александар Јаковлевски 


