
Прилог: Микролокации за Пакет 1 
 
 

1.На влезот во градот од Превалец и тоа спрема бензинската станица; 

3.На ул. „Благој Ѓорев“, пред пешачкиот мост кај населба Керамидна (пред 

површината на Касарна);  

4.На ул. „Благој Ѓорев“, зад споменикот на Панко Брашнар (спрема објектите 

на Касарната);  

11.На ул.„Петре Прличко“, пред  Автобуска станица; 

12.На крстосницата помеѓу ул.„ Димитар Влахов“ и ул.„Вера Циривири-

Трена“;   

14.На ул.„Димитар Влахов“ (спроти “Алекс” во паркот); 

16.На ул. „Алексо Демниевски-Бауман“, на влезот во јавниот паркинг кај 

Ликовен салон; 

17.На крстосницата помеѓу ул. „Наум Наумовски Борче“ и ул. „Алексо 

Демниевски“ по објектот на бензинската станица на Макпетрол кон Градскиот 

базен;  

18.Во зелената површина на крстосницата помеѓу ул„Наум Наумовски Борче“ 

и ул. „Алексо Демниевски“ кон објектот на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“; 

20.На оградата на надвозникот над Градскиот базен(од лева и десна страна); 

22.На крстосницата помеѓу ул.„Орце Мартинов“ и ул.„Васил Ѓоргов“; 

24.На крстосницата помеѓу ул.„АСНОМ“ и ул.„Андон Шурков“, спроти 

бензинската станица „Црна Река“ (пре објектот на Скопска пивара); 

25.На крстосницата помеѓу ул.„Андон Шурков“ и ул.„Раштански Пат“. 

27.На улица „Благој Ѓорев“  пред фонтаната кај кружниот тек м.в„Авона“. 
28.Кај крстосницата со кружен тек кај м.в „ Авона“ (од лева страна, гледајќи 
кон ул. „8 Велешка“)  
29.На улица „Благој Ѓорев“ спроти стоковна куќа „Бос“;  
32.Пред Јаворот на спојот на улица „8-ми Септември“ и улица „Страшо 
Пинџур“ 
35.Кај крстосницата со кружен тек на улица.„Илинденска“; 
36.На крстосницата помеѓу ул „Благој Ѓорев“ и ул „Алексо Демниевски“ ; 
38.Пред објектот на бензинската станица на Макпетрол, на ул. „Димитар 

Влахов“; 

40.Во Речани кај базата на Македонија пат; 

42.Кај бензинската станица „Башино Петрол“; 
43.Во нас. Шорка, кај игралиштето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Прилог: Микролокации за Пакет 2 

 

2.На ул. „Благој Ѓорев“, во населба Тунел покрај игралиштето; 

5.На тротоарот спрема крстосницата помеѓу ул. „Благој Ѓорев“ и ул. „Наум 

Нумовски Борче“;  

6.На крстосницата помеѓу ул. „Благој Ѓорев“ и ул. „Шефки Сали“ и тоа на 

тревната површина кон Здравствен дом; 

7.На ул. „Андон Шурков“ пред училишниот двор на ССОУ„Коле 

Неделковски”; 

8.На јавниот паркинг под Саат кулата;  

9.Во паркчето кај Мало мовче спрема јавниот паркинг под Саат кулата;  

10.На ул.„Петре Прличко“, до стар мост (кај паркингот); 

13.На ул.„Димитар Влахов“, во малиот парк пред Железен мост; 

15.Пред објектот на бензинската станица на Макпетрол (спрема 

Костурница); 

19.Спрема дворот на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ до зградата на Државен 

Архив; 

21.На ул. „Андон Шурков“, спроти бензинската станица на „Брако Петрол“; 

23.На крстосницата помеѓу ул.„АСНОМ“ и ул.„Борис Трајковски“;  

26.Во паркот пред зградата на Општина Велес; 

30.На крстосницата помеѓу ул „Благој Ѓорев“ и ул. „Васил Ѓоргов“ 
31.На улица „Благој Ѓорев“ спрема скалите на Здравствен дом  (во близина 
на пошта) 
33.Во близина на Јаворот, пред зградата на  Управа за Јавни приходи и 
Централен регистер;  
34.Кај крстосницата со кружен тек, пред јавниот паркинг,  на улица „8 
Септември“;  
37.На ул „Борис Трајковски“ во близина на споменикот Алексо Демниевски 
Бауман 
39.Влез од Автопат А1 „Велес Исток“ кон Речани (десна страна); 
41.Кај  ЕНМОН; 
44.На ул. „Вардарска“, спроти зградата на ЈП „Лисиче“;  
45.Лево од влезната врата во дворното место на СОУ Гимназија „Кочо 
Рацин“  

-Кај трафостаница во Речани и  
-Влез во Велес од Башино Село м.в.„Шорка“ (десна страна) 

 

http://kolenedelkovski.edu.mk/index.php/33-2011-05-31-10-35-09/388-standot-na-ssou-kole-nedelkovski
http://kolenedelkovski.edu.mk/index.php/33-2011-05-31-10-35-09/388-standot-na-ssou-kole-nedelkovski


          at point  X=565707.7369  Y=619300.4061  Z=   0.0000

          at point  X=565707.2848  Y=619296.1802  Z=   0.0000

          at point  X=565704.5504  Y=619296.4728  Z=   0.0000

          at point  X=565705.0025  Y=619300.6987  Z=   0.0000

Trasa na pominuvanje na kanalizaciona mrezha

564385.6073  619225.0628

564405.4892  619234.1710

564398.0855  619251.9871
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