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З А П И С Н И К 
од 10-та седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 09.03.2022 година 
 
Претседателот на Советот, Зоран Љутков  констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат  23 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 9-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 11:40 часот. 
 
За седницата го предлагам следниот  
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

 

1. Предлог-Буџетски каландар на Општина Велес за 2023 година. 
2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО Велес. 

3. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО Башино село-вон град. 

4. Предлог-одлука  за неусогласување на намените на бесправно изградени објекти 
изградени на КП бр. 1419, КП бр. 16926, КП бр.16927 и КП бр. 16930 во идната 
урбанистичко планска документација. 

5. Предлог-одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка 
со општина Градско. 

6. Предлог-одлука за давање на трајно користење едукативна опрема донација од 
Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на општинските основни училишта. 

7. Предлог-одлука за давање на трајно користење медицинска опрема донација од 
Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на семејства со болни и тешко подвижни лица.  

8. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

9. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање и извршување на надлежноста 
од областа на културата -  културните  манифестации „59.Рацинови средби“ и „55.Детски 
Рацинови средби“ на здружение на граѓани. 

10. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина 
Велес во областа на културата за организирање и реализирање на Меѓународната 
скулпторска колонија на здружение на граѓани. 

11. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина 
Велес во областа на културата за организирање и реализирање на културната 
манифестација „Велес мурал фест” на здружение на граѓани. 

12. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина 
Велес во областа на културата за организирање и реализирање на културната 
манифестација „Насмеј се” на здружение на граѓани. 

13. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина 
Велес во областа на културата за организирање и реализирање на културната 
манифестација „Фестивал на џез, ворлд и современа музика” на здружение на граѓани. 

14. Предлог-решение за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес 
за 2022 година (лекување). 

15. Предлог-решение за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес 
за 2022 година(пожар). 

16. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Локалниот  совет за 
превенција на Општина Велес. 

17. Предлог-решение за разрешување и именување член на Комисија за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животна средина. 

18. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката  за расходување на основни 
средства, ситен инвентар и старо железо на ООУ „Св. Кирил и Методиј“  Велес. 

19. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување на ситен инвентар 
на ООУ „Васил Главинов“  Велес. 



2 

 

20. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување на основни средства 
на ООУ „Рајко Жинзифов“  Велес. 

21. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката  за расходување на старо железо на 
ОСУ „Коле Неделковски“  Велес. 

22. Извештај за примена на мерки за енергетска ефикасност во 2021 година во Општина 
Велес. 

 

Претседателот ги извести сите присутни дека од страна на членови на Советот е 
доставено барање за поставување точка на дневиот ред за оваа седница –Усвојување на 
декларација по повод 80-годишнината од штрајкот на велешките гимназијалци –Декларација. 

По ова од страна на предлагачот Илија Смилев се даде појаснување по овој предлог. 
Во расправа се вклучија и Драган Димески, Игор Смилев, Елизабета Митревска Анѓелеска, 
Димитар Абрашев, Марјанчо Николов и Ќирил Гајдов. 
 За итноста за оваа точка се изјаснија координаторите на советничките групи Елизабета 
Митревска Анѓелеска и Марјанчо Николов. 

По изјаснувањето со гласање за оваа точка да биде дел од оваа седница членовите се 
изјаснија со 11 гласа „за“ и 12 гласа „воздржани“ , и се утврдува дека оваа точка не станува 
дел од денешниот дневен ред. 
 По предлог на Комисијата за Статаут и прописи се донесува заклучок со кој точките со 
ред. број: 

18.Предлог-решение за давање согласност на Одлуката  за расходување на основни 
средства, ситен инвентар и старо железо на ООУ „Св. Кирил и Методиј“  Велес. 

19.Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување на ситен 
инвентар на ООУ „Васил Главинов“  Велес. 

20.Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување на основни 
средства на ООУ „Рајко Жинзифов“  Велес. 

21.Предлог-решение за давање согласност на Одлуката  за расходување на старо 
железо на ОСУ „Коле Неделковски“  Велес, да се симнат од дневиот ред и вратат на 
доработка на подносителите. 
 Овој предлог се стави на изјаснување пред членовите и со 23 гласа „за“ се прифати 
предлогот за симнување на овие точки  од денешниот дневен ред. 
 

Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред со измените, се стави на 
гласање. По изјаснувањето се констатираше дека од 23 присутни членови со 20 гласa „за“ и 3 
гласа „против“, беше усвоен следниот: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Предлог-Буџетски каландар на Општина Велес за 2023 година. 
2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

3. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО Башино село-вон град. 

4. Предлог-одлука  за неусогласување на намените на бесправно изградени објекти 
изградени на КП бр. 1419, КП бр. 16926, КП бр.16927 и КП бр. 16930 во идната 
урбанистичко планска документација. 

5. Предлог-одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување меѓуопштинска 
соработка со општина Градско. 

6. Предлог-одлука за давање на трајно користење едукативна опрема донација од 
Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на општинските основни училишта. 

7. Предлог-одлука за давање на трајно користење медицинска опрема донација од 
Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на семејства со болни и тешко подвижни лица.  

8. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес 
во областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 
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9. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање и извршување на 
надлежноста од областа на културата -  културните  манифестации „59.Рацинови 
средби“ и „55.Детски Рацинови средби“ на здружение на граѓани. 

10. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на 
Општина Велес во областа на културата за организирање и реализирање на 
Меѓународната скулпторска колонија на здружение на граѓани. 

11. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на 
Општина Велес во областа на културата за организирање и реализирање на 
културната манифестација „Велес мурал фест” на здружение на граѓани. 

12. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на 
Општина Велес во областа на културата за организирање и реализирање на 
културната манифестација „Насмеј се” на здружение на граѓани. 

13. Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на 
Општина Велес во областа на културата за организирање и реализирање на 
културната манифестација „Фестивал на џез, ворлд и современа музика” на здружение 
на граѓани. 

14. Предлог-решение за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина 
Велес за 2022 година (лекување). 

15. Предлог-решение за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина 
Велес за 2022 година(пожар). 

16. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Локалниот  совет за 
превенција на Општина Велес. 

17. Предлог-решение за разрешување и именување член на Комисија за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животна средина. 

18. Извештај за примена на мерки за енергетска ефикасност во 2021 година во Општина 
Велес. 

 

 Се пристапи кон разгледување на точките: 
 

 
ТОЧКА 1:  Предлог-Буџетски календар на Општина Велес за 2023година 
 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  
Од страна на Оливера Чанева овластен претставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 
присутни, со 23 гласа „за“,  се донесе Буџетскиот календар на Општина Велес за 2023година. 

 

ТОЧКА 2:  Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велес 
 

Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита 
на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Ќирил Гајдов, Дејан Палашев, 

Марјанчо Николов и Игор Смилев. 
Одговор даде претставникот и беше приложено писмено известување за направена 

техничката грешка и дополнување во образложението кон одлуката, дадено од 
Градоначалникот. 

По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
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 По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 
присутни, со 22 гласа „за“,  се донесе Одлуката за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

 
 

ТОЧКА 3: Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино село-вон град 
 

Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита 
на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
Одговор даде претставникот и беше приложено писмено известување за направена 

техничката грешка во образложението кон одлуката, дадено од Градоначалникот. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Игор Смилев, Даниел Палашев, 

Игор Стојанов, Весна Атанасовска и Тодор Јаковлевски. 
Одговор даде претставникот на општинската администрација, а во расправа се вклучи 

и Градоначалникот.  
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 19 гласа „за“,  1 глас „против“  и 2 гласа „воздржани“ се донесе Одлуката за 
утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во 
КО Башино село-вон град. 
 

ТОЧКА 4: Предлог-одлука  за неусогласување на намените на бесправно 
изградени објекти изградени на КП бр. 1419, КП бр. 16926, КП бр.16927 и КП бр. 16930 во 
идната урбанистичко планска документација 

 

Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Елизабета Митревска Анѓелеска. 
Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката  за неусогласување на намените на бесправно 
изградени објекти изградени на КП бр. 1419, КП бр. 16926, КП бр.16927 и КП бр. 16930 во 
идната урбанистичко планска документација. 
 

ТОЧКА 5: Предлог-одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување 
меѓуопштинска соработка со општина Градско 

 

Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Елизабета Јовчевска овластен преставник од општинската 
администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
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 По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 22 гласа „за“,  се донесе Одлуката за прифаќање на Предлог за воспоставување 
меѓуопштинска соработка со општина Градско. 

 
ТОЧКА 6: Предлог-одлука за давање на трајно користење едукативна опрема 

донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на општинските основни училишта 

 

Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  

Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 
извештај од работата на Комисијата по оваа точка  

Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Милица Ристовска Темелковска, 

Менка Андреева, Елизабета Митревска Анѓелеска и Ќирил Гајдов. 
Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 
присутни, со 23 гласа „за“, се донесе Одлуката за давање на трајно користење едукативна 
опрема донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на општинските основни училишта. 

 
ТОЧКА 7: Предлог-одлука за давање на трајно користење медицинска опрема 

донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на семејства со болни и тешко 
подвижни лица  

 

Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  

Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 
извештај од работата на Комисијата по оваа точка  

Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Јаковлевски Тодор. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 
присутни, со 23 гласа „за“, се донесе Одлуката за давање на трајно користење медицинска 
опрема донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ на семејства со болни и тешко 
подвижни лица. 
 
 

ТОЧКА 8: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 година 

 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита 

на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Димитар Абрашев, Игор 

Смилев, Даниел Јаневски, Ќирил Гајдов и Пандорка Лазарова Прличкова. 
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Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 

присутни, со 17 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“ (3 члена се изземаат Марјанчо Николов, Весна 
Атанасовска и Тодор Јаковлевски), се донесе Програмата за изменување на Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 
година. 

 
 
ТОЧКА 9: Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање и 

извршување на надлежноста од областа на културата -  културните  манифестации 
„59.Рацинови средби“ и „55.Детски Рацинови средби“ на здружение на граѓани 

 

По оваа точка од страна на советничка група, доставени се четири амандмани 
заведени со бр. 08-1324/1 од 08.03.2022година. За истите појаснување даде претставникот од  
предлагачот, Марјанчо Николов. 

Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка за доставените амандмани и нивната усогласеност со 
Деловникот на СОВ. 

Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 
администрација беше дадено објаснување по доставените амандмани по оваа точка и се 
изјаснува дека амандманите вака предложени не се прифаќаат. 

Предлагачот на амандаманите се изјаснува дека останува на вака предложените 
амандмани. Во расправа се вклучија Драган Димески и Зоран Љутков. 

По ова се стави амандман со бр. 1 на изјаснување пред членовите, по гласањето се  
констатираше дека од 23 присутни, со 11 гласа „за“, и 12 гласа „против“,  не се прифаќа 
амандманот. 

По ова се стави амандман со бр. 2 на изјаснување пред членовите, по гласањето се  
констатираше дека од 23 присутни, со 9 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 2 гласа „воздржани“,  
не се прифаќа амандманот. 

По ова се стави амандман со бр. 3 на изјаснување пред членовите, по гласањето се  
констатираше дека од 23 присутни, со 11 гласа „за“, и 12 гласа „против“,  не се прифаќа 
амандманот. 

По ова се стави амандман со бр. 4 на изјаснување пред членовите, по гласањето се  
констатираше дека од 23 присутни, со 11 гласа „за“, и 12 гласа „против“,  не се прифаќа 
амандманот. 

Се премина во расправа по оваа точка. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по материјалот на точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 

присутни, со 12 гласа „за“, и 11 гласа „воздржани“, се донесе Правилникот за начинот и 
постапката за делегирање и извршување на надлежноста од областа на културата - 
културните  манифестации „59.Рацинови средби“ и „55.Детски Рацинови средби“ на 
здружение на граѓани. 
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ТОЧКА 10: Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на 
надлежноста на Општина Велес во областа на културата за организирање и 
реализирање на Меѓународната скулпторска колонија на здружение на граѓани 

 
По оваа точка од страна на советничка група, доставени се четири амандмани 

заведени со бр. 08-1323/1 од 08.03.2022година. За истите појаснување даде претставникот од  
предлагачот, Марјанчо Николов и најави дека истите ги повлекува. 

Се премина во расправа по оваа точка. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по материјалот на точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 

присутни, со 12 гласа „за“ и 11 гласа „воздржани“, се донесе Правилникот за начинот и 
постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес во областа на културата за 
организирање и реализирање на Меѓународната скулпторска колонија на здружение на 
граѓани 
 

ТОЧКА 11: Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на 
надлежноста на Општина Велес во областа на културата за организирање и 
реализирање на културната манифестација „Велес мурал фест” на здружение на 
граѓани 

 

По оваа точка од страна на советничка група, доставени се четири амандмани 
заведени со бр. 08-1322/1 од 08.03.2022година. За истите појаснување даде претставникот од  
предлагачот, Марјанчо Николов и најави дека истите ги повлекува. 

Се премина во расправа по оваа точка. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по материјалот на точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 

присутни, со 12 гласа „за“ и 11 гласа „воздржани“, се донесе Правилникот за начинот и 
постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес во областа на културата за 
организирање и реализирање на културната манифестација „Велес мурал фест” на 
здружение на граѓани. 
 

ТОЧКА 12: Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на 
надлежноста на Општина Велес во областа на културата за организирање и 
реализирање на културната манифестација „Насмеј се” на здружение на граѓани 

 

По оваа точка од страна на советничка група, доставени се четири амандмани 
заведени со бр. 08-1321/1 од 08.03.2022година. За истите појаснување даде претставникот од  
предлагачот, Марјанчо Николов и најави дека истите ги повлекува. 

Се премина во расправа по оваа точка. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
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Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 
администрација беше дадено објаснување по материјалот на точката. 

За расправа со своја дискусија се пријавија: Катерина Ефремова, Елизабета 
Митревска Анѓелеска и Менка Андреевска. 

Во расправата се вклучи претставникот на општинската администрација. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 12 гласа „за“ и 10 гласа „воздржани“, се донесе Правилникот за начинот и 
постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес во областа на културата за 
организирање и реализирање на културната манифестација „Насмеј се” на здружение на 
граѓани. 
 

ТОЧКА 13: Предлог-правилник за начинот и постапката за делегирање на 
надлежноста на Општина Велес во областа на културата за организирање и 
реализирање на културната манифестација „Фестивал на џез, ворлд и современа 
музика” на здружение на граѓани 

 

По оваа точка од страна на советничка група, доставени се четири амандмани 
заведени со бр. 08-1320/1 од 08.03.2022година. За истите појаснување даде претставникот од  
предлагачот, Марјанчо Николов и најави дека истите ги повлекува. 

Се премина во расправа по оваа точка. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по материјалот на точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 12 гласа „за“ и 10 гласа „воздржани“, се донесе Правилникот за начинот и 
постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес во областа на културата за 
организирање и реализирање на културната манифестација „Фестивал на џез, ворлд и 
современа музика” на здружение на граѓани. 

 
 

ТОЧКА 14: Предлог-решение за одобрување на финансиски средства од Буџетот 
на Општина Велес за 2022 година (лекување) 

 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  
Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Решението за одобрување на финансиски средства од 
Буџетот на Општина Велес за 2022 година (лекување), со кое на Илија Андоновски се 
доделуваат 30.000 денари. 

 
ТОЧКА 15: Предлог-решение за одобрување на финансиски средства од Буџетот 

на Општина Велес за 2022 година(пожар) 
 

Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  

Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
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По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Решението за одобрување на финансиски средства од 
Буџетот на Општина Велес за 2022 година (пожар), со кое на Ристо Ристовски се доделуваат 
20.000 денари. 
 

ТОЧКА 16: Предлог-решение за разрешување и именување на членови на 
Локалниот  совет за превенција на Општина Велес 

 

Елизабета Митрева Анѓелеска, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, 
поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  

Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 

присутни, со 23 гласа „за“, се донесе Решението за разрешување и именување на членови на 
Локалниот совет за превенција на Општина Велес, со кое се разрешуваат Аце Коцевски, 
Ненад Коциќ, Славче Радевски, Душко Петров и Игор Крајчев, а се именуваат Марко Колев, 
Зоран Љутков, Весна Атанасовска, Марјанчо Николов и Павлина Најдова. 
  
 

ТОЧКА 17: Предлог-решение за разрешување и именување член на Комисија за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 

 
Елизабета Митрева Анѓелеска, претседател на Комисијата за Статаут и прописи, 

поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  
Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 23 
присутни, со 23 гласа „за“, се донесе Решението за разрешување и именување член на 
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, со кое се 
разрешува Игор Стојанова а се именува Нада Јованова. 
 

ТОЧКА 18: Извештај за примена на мерки за енергетска ефикасност во 2021 
година во Општина Велес 

 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита 

на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Игор Стојанов и Марјанчо 

Николов. 
Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По изјаснувањето со гласање од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 22 гласа „за“,  се усвои Извештајот за примена на мерки за енергетска 
ефикасност во 2021 година во Општина Велес. 
 

Седницата беше закажана за во 11:00 часот, започна со работа во 11:40, а заврши во 
17:30 часот. 
 

   Претседател 
 Број 25-1460/1              на Советот на Општина Велес 
 15.03.2022година                                                                 Зоран Љутков 
  Велес 


