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З А П И С Н И К 
од 13. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 12.04.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат 22 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 13-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 

10:15 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на 

расправа записникот од 12. седница на Советот на Општина Велес. За расправа  не се 
пријави никој.  

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека 19 присутни 
со 19 гласа „за“ беше усвоен записникот од 12. седница седница на СОВ. 
 

Претседателот на Советот ги прочита точките кои се предложени во следниот 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
1. Предлог-одлука за проширување на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 
2. Предлог-одлука за донесување на УПВНМ за стопански комплекс од група на 

класи на намена Г(производство, дистрибуција и сервиси) со основна класа на 
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на к.п.1019/4, 1015/1 и к.п.1016/1 КО 
Башино Село, Општина Велес. 

3. Предлог –одлука за Техничка исправка за ГП 88 ,дел од Блок 10 , од ДУП за 
УЕ1,УБ10 КО Велес, Општина Велес. 

4. Предлог-одлука за воведување на денско собирање на комунален и 
комерцијален отпад на територијата на Општина Велес. 

5. Предлог-одлука за определување на максимален износ за доделување на 
поединечна субвенција на физичко лице за купен инвертер клима уред за 2022 
година 

6. Предлог-одлука за определување на максимален износ за доделување на 
поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2022 година. 

7. Предлог-одлука за определување на максимален износ за доделување на  
поединечна субвенција на физичко лице за купен сончев термален колектор за 
2022 година. 

8. Предлог-одлука за прифаќање донација на основни проекти за поставување на 
фото напонски системи од проектанска куќа „РЕСУРС ЛТДИ“ Кавадарци. 

9. Предлог-програма за енергетската ефикасност на Општина Велес 2022-2024 
година. 

10. Предлог-програма за  изменување и дополнување на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на просторот на Општина Велес во 2022 година. 

11. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 година. 

12. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за Локален 
економски развој и евроинтеграции во 2022 година. 

13. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на информатичката технологија  во 2022 година 

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

15. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на образованието во 2022 година. 

16. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година. 
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17. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година. 

18. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на спортот во 2022 година. 

19. Предлог-решение за давање согласност на Планот за изменување и 
дополнување на план за вработување на Општина Велес за 2022 година. 

20. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за ставање во мирување 
наплата при користење на јавните паркиралишта од значење во Општина Велес. 

21. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 
2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес. 

22. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 
2023 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес. 

23. Извештај за работењето и резултати по завршна сметка на ЈКП „Дервен“ Велес 
во 2021 година. 

24. Годишен извештај за реализација на Програмата за јавна чистота на територија 
на Општина Велес во 2021 година. 

25. Годишен извештај за Оперативна програма за одржување на јавното зеленило на 
територијата на Општина Велес за 2021 година. 

26. Годишен извештај за Оперативната програма за реконструкција и подигање нови 
зелени површини. 

27. Предлог-решение за разрешување и именување член на Комисијата седница на 
Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој. 

28. Предлог-решение за разрешување и именување членoви на Управен одбор во 
ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес. 

29. Предлог-решение за разрешување и именување  член во Советот за јавно здравје 
за подрачјето на Општина Велес. 

30. Предлог-решение за разрешување и именување на претседател и членови на 
Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од природни непогоди 
и други несреќи на подрачјето на Општина Велес. 

  

 Претседателот  наведе дека од страна на советничката група СДСМ е 

доставена иницијатива за донесување на Одлука за изменување  и дополнување на 

Одлуката за општински линиски превоз  на патници во Општина Велес и  Одлука за 

субвенционирање на цената на билетот на општинскиот превоз на патници. Се утврди 

дека овие точки ќе бидат разгледани и од Градоначалникот и ке се подготвуваат за 

следна седница. 

 Воедно на барањето од советничката група на Левица за промена на 

Програмата за градежно земјиште, претседателот најави дека е одговорено на ова 

барање од страна на стручните служби и нема потреба истото да биде дел од оваа 

седница.  

    Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред се стави на гласање. 
По гласањето се констатираше дека од 22 присутни членови со 21 гласа „за“ , беше 
усвоен следниот: 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  
 

1. Предлог-одлука за проширување на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 
2. Предлог-одлука за донесување на УПВНМ за стопански комплекс од група на 

класи на намена Г(производство, дистрибуција и сервиси) со основна класа на 
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намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на к.п.1019/4, 1015/1 и к.п.1016/1 КО 
Башино Село, Општина Велес. 

3. Предлог –одлука за Техничка исправка за ГП 88 ,дел од Блок 10 , од ДУП за 
УЕ1,УБ10 КО Велес, Општина Велес. 

4. Предлог-одлука за воведување на денско собирање на комунален и 
комерцијален отпад на територијата на Општина Велес. 

5. Предлог-одлука за определување на максимален износ за доделување на 
поединечна субвенција на физичко лице за купен инвертер клима уред за 2022 
година. 

6. Предлог-одлука за определување на максимален износ за доделување на 
поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2022 година. 

7. Предлог-одлука за определување на максимален износ за доделување на  
поединечна субвенција на физичко лице за купен сончев термален колектор за 
2022 година. 

8. Предлог-одлука за прифаќање донација на основни проекти за поставување на 
фото напонски системи од проектанска куќа „РЕСУРС ЛТДИ“ Кавадарци. 

9. Предлог-програма за енергетската ефикасност на Општина Велес 2022-2024 
година. 

10. Предлог-програма за  изменување и дополнување на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на просторот на Општина Велес во 2022 година. 

11. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 
2022 година. 

12. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за Локален 
економски развој и евроинтеграции во 2022 година. 

13. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на информатичката технологија  во 2022 година 

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

15. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на образованието во 2022 година. 

16. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година. 

17. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година. 

18. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на спортот во 2022 година. 

19. Предлог-решение за давање согласност на Планот за изменување и 
дополнување на план за вработување на Општина Велес за 2022 година. 

20. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за ставање во мирување 
наплата при користење на јавните паркиралишта од значење во Општина Велес. 

21. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 
2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес. 

22. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 
2023 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес. 

23. Извештај за работењето и резултати по завршна сметка на ЈКП „Дервен“ Велес 
во 2021 година. 

24. Годишен извештај за реализација на Програмата за јавна чистота на територија 
на Општина Велес во 2021 година. 

25. Годишен извештај за Оперативна програма за одржување на јавното зеленило 
на територијата на Општина Велес за 2021 година. 
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26. Годишен извештај за Оперативната програма за реконструкција и подигање нови 
зелени површини. 

27. Предлог-решение за разрешување и именување член на Комисијата седница на 
Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој. 

28. Предлог-решение за разрешување и именување членoви на Управен одбор во 
ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес. 

29. Предлог-решение за разрешување и именување  член во Советот за јавно 
здравје за подрачјето на Општина Велес. 

30. Предлог-решение за разрешување и именување на претседател и членови на 
Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од природни непогоди 
и други несреќи на подрачјето на Општина Велес. 

 

  ТОЧКА 1: Предлог-одлука за проширување на Буџетот на Општина Велес 
за 2022 година 

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

Од страна на претставникот на администрацијата Оливера Чанева беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. Кон појаснувањето по оваа точка се вклучи 
и Градоначалникот. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутен, со 21 гласа „за“, се донесе Одлуката за проширување 
на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 

 
ТОЧКА 2: Предлог-одлука за донесување на УПВНМ за стопански комплекс 

од група на класи на намена Г(производство, дистрибуција и сервиси) со основна 
класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на к.п.1019/4, 1015/1 и 
к.п.1016/1 КО Башино Село, Општина 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 претставникот на администрацијата Роза Здравева беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за донесување 
на УПВНМ за стопански комплекс од група на класи на намена Г(производство, 
дистрибуција и сервиси) со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија на к.п.1019/4, 1015/1 и к.п.1016/1 КО Башино Село, Општина Велес. 

 
ТОЧКА 3: Предлог –одлука за Техничка исправка за ГП 88 ,дел од Блок 10 , 

од ДУП за УЕ1,УБ10 КО Велес, Општина Велес 
 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам,комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 
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Од страна на претставникот на администрацијата Роза Здравева беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. Кон појаснувањето по оваа точка се вклучи 
и Градоначалникот. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа  со своја дискусија и прашања збор зема:Марјанчо Николов. 
Одговор даде претставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за Техничка 
исправка за ГП 88 ,дел од Блок 10 , од ДУП за УЕ1,УБ10 КО Велес, Општина Велес. 

 
 
ТОЧКА 4: Предлог-одлука за воведување на денско собирање на комунален 

и комерцијален отпад на територијата на Општина Велес 
 
Претседателот најави дека кон оваа точка има поднесено два амандмана  од 

страна на предлагачот, Градоначалникот. Потоа се прочитаа двата амандмана, и се 
отвори амандманска расправа 

Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата 
на Комисијата по предложените амандмани. 

За расправа немаше никој пријавено, потоа се затвори истата и се констатира 
дека овие амандмани стануваат составен дел на одлуката. 

Се премина во расправа по материјалот на точката. 
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 претставниците на ЈКП „Дервен“ кој е иницијатор за промена на 
оваа одлука, односно за начинот за собирање на отпадот. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дисусија и прашања збор земаа: Маргица Урумова, 

Пандорка Лазарова Прличкова. Димитар Абрашев,Катерина Ефремова и Игор 
Смилев. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 11 гласа „за“, 3 гласа „против“, 6 гласа „воздржани“ 
1 се иззема (Марјанчо Николов) се донесе Одлуката за воведување на денско 
собирање на комунален и комерцијален отпад на територијата на Општина Велес. 

 
ТОЧКА 5: Предлог-одлука за определување на максимален износ за 

доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен инвертер клима 
уред за 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 претставникот на администрацијата Петре Цилаков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. Кон појаснувањето по оваа точка се вклучи 
и Градоначалникот. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов, Ќирил 

Гајдов и Игор Смилев. Во расправа се  вклучи и Градоначалникот. 



6 

 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за определување 
на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на физичко лице за 
купен инвертер клима уред за 2022 година. 

 
ТОЧКА 6: Предлог-одлука за определување на максимален износ за 

доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 
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 претставникот на администрацијата Петре Цилаков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за определување 
на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на физичко лице за 
купен велосипед за 2022 година. 

 
ТОЧКА 7: Предлог-одлука за определување на максимален износ за 

доделување на  поединечна субвенција на физичко лице за купен сончев 
термален колектор за 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 претставникот на администрацијата Петре Цилаков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 22  гласа „за“, се донесе Одлуката за определување 
на максимален износ за доделување на  поединечна субвенција на физичко лице за 
купен сончев термален колектор за 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 8: Предлог-одлука за прифаќање донација на основни проекти за 

поставување на фото напонски системи од проектанска куќа „РЕСУРС ЛТДИ“ 
Кавадарци 

 
Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата 

на Комисијата по оваа точка. 
Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател на Комисијата за 

урбанизам, комунални дејности  и заштита на животната средина, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 
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Од страна на предлагачот на оваа точка, Градоначалникот беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов, Дејан 

Палашев и Елизабета Митрева Анѓелеска. 
Одговор даде Градоначалникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за прифаќање 
донација на основни проекти за поставување на фото напонски системи од проектанска 
куќа „РЕСУРС ЛТДИ“ Кавадарци. 

 
ТОЧКА 9: Предлог-програма за енергетската ефикасност на Општина Велес 

2022-2024 година 
 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател на Комисијата за 

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

Од страна на претставникот на администрацијата Петре Цилаков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Марјанчо Николов, а 

одговор даде претставникот. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 22  гласа „за“, се донесе Програмата за енергетската 
ефикасност на Општина Велес 2022-2024 година. 

 
 
ТОЧКА 10: Предлог-програма за  изменување и дополнување на Програмата 

за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес во 2022 
година 

 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател на Комисијата за 

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

Од страна на претставникот на администрацијата Снежана Дервишова беше 
дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов и Игор 

Смилев. 
Одговор даде претставникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12  гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“ (др. не се 
изјаснуваат), се донесе Програмата за  изменување и дополнување на Програмата за 
уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес во 2022 година. 
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ТОЧКА 11: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата 
за активностите на Општина Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 
2022 година 

 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател на Комисијата за 

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

Од страна на претставникот на администрацијата Роза Здравева беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Марјанчо Николов. 
Појаснување даде претставникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12  гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“ (др. не се 
изјаснуваат),  се донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 
година. 

 
ТОЧКА 12: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата 

за Локален економски развој и евроинтеграции во 2022 година 
 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател на Комисијата за 

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

Од страна на претставникот на администрацијата Петре Цилаков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија, прашања и реплики збор земаа: Димитар 

Абрашев, Даниел Јаневски и Игор Смилев. 
Одговор даде претставникот 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 9 гласа „воздржани“ 
се донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за Локален 
економски развој и евроинтеграции во 2022 година. 

 
ТОЧКА 13: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на информатичката технологија  во 2022 година 
 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Нада Јованова, член на Комисијата за урбанизам,комунални дејности  и заштита 

на животната средина, го прочита извештајот од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на претставникот на администрацијата Данче Манева Палашев беше 

дадено појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Маргица Урумова, 

Димитар Абрашев и Игор Смилев. 
Одговор даде претставникот. 
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По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“,3  гласа „против“ и 7 гласа „воздржани“ 
се донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на информатичката технологија  во 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 14: 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 претставникот на администрацијата Петре Цилаков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија, прашања, реплики и контрареплики збор земаа: 

Пандорка Лазарова Пличкова, Даниел Јаневски, Игор Смилев, Елизабета Митрева 
Анѓелеска, Ружица Петрушевска Николова, Катерина Ефремова и Марјанчо Николов. 

 Одговор даде претставникот. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“ и 10  гласа „против“,  се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

 
 

ТОЧКА 15: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година 

Претседателот најави дека кон оваа точка има поднесено еден амандман  од 
страна на предлагачот, Градоначалникот. Потоа се прочита амандманот и се отвори 
амандманска расправа.  

Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата 
на Комисијата по овој амандман. 

За расправа немаше никој пријавено, потоа се затвори истата и се констатира 
дека овој амандман  станува составен дел на програмата 

Се премина во расправа по материјалот на точката. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, 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 претставникот на администрацијата Верица Тодоровска Дацева 

беше дадено појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со дискусија и прашања збор земаа: Драган Димески, Катерина 

Ефремова, Зоран Љутков и Игор Смилев. 
Одговор даде претставникот. 
Од страна на членот на Советот Драган Димески се предлага СОВ да донесе 

заклучок: „Да се задолжи Оддлението за урбанизам со изработка на проектната 
задача при  подготовката на деталниот план за овој простор да даде насоки да се 
планира доградба на постоечкиот објект  со  цел овој објект да ги исполнува условите 
за воведување на целодневен престој“.  
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Вака предложениот заклучок се стави на изјаснување пред членовите и по 
гласањето се констатира дека истиот се усвои со 22 гласа „за“.  

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“ и 3 гласа „против“ и 7 гласа 
„воздржани“, се донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на образованието во 2022 година. 

 
ТОЧКА 16: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 

година 

Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, 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 претставникот на администрацијата Верица Тодоровска Дацева 
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со дискусија и прашања збор земаа: Маргица Јурумова, Пандорка 

Лазарова Прличкова, Игор Смилев и Менка Андреева. 
Одговор даде претставникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 7 гласа „воздржани“ 
се донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година. 

 
ТОЧКА 17: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година 

Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, 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 претставникот на администрацијата Верица Тодоровска Дацева 
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 12 гласа „за“ и 8 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на социјалната заштита во 2022 година. 

 

ТОЧКА 18: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година 

Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, 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 претставникот на администрацијата Верица Тодоровска Дацева 
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  
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Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Пандорка Лазарова Прличкова. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 8 гласа „воздржани“ 
се донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на спортот во 2022 година. 

 
ТОЧКА 19: Предлог-решение за давање согласност на Планот за 

изменување и дополнување на план за вработување на Општина Велес за 2022 

година 

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

Од страна на претставникот на администрацијата Марија Чатмова беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор земаа: Пандорка Лазарова Прличкова, 

Димитар Абрашев, Илија Смилев, Менка Андреева. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“ и 11 гласа „против“ се донесе  
Решението за давање согласност на Планот за изменување и дополнување на план за 
вработување на Општина Велес за 2022 година. 

 
ТОЧКА 20: Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за ставање 

во мирување наплата при користење на јавните паркиралишта од значење во 

Општина Велес 

Претседателот најави дека кон оваа точка има поднесено еден амандман  од 
страна на советничката група на СДСМ. Потоа од страна на предлагачот на 
амандманот како претставник Марјанчо Николов даде појаснување на вака 
предложениот амандман.  

Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата 
на Комисијата по овој амандман. 

За расправа по амандманот се вклучија Марјанчо Николов и вршителот на 
должност директорот на ЈП Парк - Спорт и Паркинзи.  

Кој како предлагач на точката се изјасни дека не го прифаќа вака доставениот 
амандман. По ова предлагачот останува на вака предложениот амандман и истиот 
беше ставен на изјаснување пред членовите на СОВ. 

По гласањето се утврди дека со 6 гласа „за“ истиот не го доби потребното 
мнозинство. 

Се затвори амандманската расправа и се премина во расправа по точката. 
Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата 

на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на вршителот на должност директорот Димче Лефков беше дадено 

појаснување за предложениот материјал при амандманската расправа.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутни, со 15 гласа „за“ и 6 гласа „воздржани“ се донесе 
Решението за давање согласност на Одлуката за ставање во мирување наплата при 
користење на јавните паркиралишта од значење во Општина Велес. 
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ТОЧКА 21: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес 

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

Од страна на претставникот од ООМУ Стефан Гајдов,  Лилјана Вишинова беше 
дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Решението за давање 
согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ 
Велес. 

 
ТОЧКА 22: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес 

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

Од страна на директорот на институцијата Танја Николова беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 20 гласа „за“, (еден се изјаснува за изземање Менка 
Андреева) се донесе Решението за давање согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година на ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари Велес. 

 
ТОЧКА 23: Извештај за работењето и резултати по завршна сметка на ЈКП 

„Дервен“ Велес во 2021 година 

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

Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател на Комисијата за 
урбанизам,комунални дејности  и заштита на животната средина, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на претставникот на ЈКП „Дервен“ Васил Николовски, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Маргица Урумова, 

Димитар Абрашев, Даниел Јаневски, Дејан Палашев, Драган Димески. 
Одговор даде претставникот на ЈКП „Дервен“. Во одговор на поставените 

прашања се вклучи и в.д.директорот на ЈКП „Дервен“ Горан Нунчев. Дел од одговорите  
 на поставените прашања ќе се дадат на писмено од институцијата. 
 

 Процедурално со збор од страна на 3 члена има изјаснување со изземање по 
точките и материјалот за ЈКП „Дервен“, Весна Атанасовска, Тодор Јаковлевски и 
Марјанчо Николов. 

  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека и од 19 присутни, со 10 гласа „против“ и 8 гласа „воздржани“, НЕ се 
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усвојува Извештајот за работењето и резултати по завршна сметка на ЈКП „Дервен“ 
Велес во 2021 година. 

 

ТОЧКА 24: Годишен извештај за реализација на Програмата за јавна чистота 

на територија на Општина Велес во 2021 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 раководителот на секторот хигиена при ЈКП „Дервен“ Ване Венинов 
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Игор Смилев. 
Одговор даде претставникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 17 присутни, со 10 гласа „против“ и 7 гласа „воздржани“, НЕ се 

усвојува Годишниот извештај за реализација на Програмата за јавна чистота на 

територија на Општина Велес во 2021 година. 

 
ТОЧКА 25: Годишен извештај за Оперативна програма за одржување на 

јавното зеленило на територијата на Општина Велес за 2021 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 раководителот на сектор за паркови и зеленило, Тања Анѓелова 
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 18 присутни, со 1 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 8 гласа „воздржани“  

НЕ се усвојува Годишниот извештај за Оперативна програма за одржување на јавното 

зеленило на територијата на Општина Велес за 2021 година. 

 

ТОЧКА 26: Годишен извештај за Оперативната програма за реконструкција 
и подигање нови зелени површини 

 
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 раководителот на сектор за паркови и зеленило, Тања Анѓелова 
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
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По гласањето се констатира дека од 18 присутни, со 1 гласа „за“, 10 гласа 
„против“ и 7 гласа „воздржани“  НЕ се усвојува Годишниот извештај за Оперативната 
програма за реконструкција и подигање нови зелени површини. 
 

ТОЧКА 27: Предлог-решение за разрешување и именување член на 

Комисијата седница на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски 

развој 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именување, даде извештaј од Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Решението за разрешување 
и именување член на Комисијата седница на Комисија за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, со кое се разрешува Драган Димески, а се именува Нада 
Јованова. 

 
ТОЧКА 28: Предлог-решение за разрешување и именување членoви на 

Управен одбор во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни 
прашања , избори и именување, даде извештaј од Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше никој пријавено. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 20 присутни, со 15 гласа „за“ и 5 гласа „воздржани“, (еден се иззема 

од гласање Игор Стојановски) се донесе Решението за разрешување и именување 

членoви на Управен одбор во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес, со кое се разрешуваат: 
Оливера Хаџи Арсовска Марковска, а се именува Ѓурѓица Коцевска како претставник 
на Совет на родители и се разрешува Дејан Ристов, а се именува Трајче Миланов како 

претставник од МТСП. 

ТОЧКА 29: Предлог-решение за разрешување и именување  член во Советот 

за јавно здравје за подрачјето на Општина Велес 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни 
прашања , избори и именување, даде извештaј од Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo предлог за член за именување  беше даден од претседателот на 

Комисијата  за член да се именува д-р Весна Маркова. 
Додека од страна на членот Марјанчо Николов бил даден предлог да се именува 

д-р Славица Трајкова. 
Најпрвен се стави предлогот на претседателот како прв даден предлог и по 

гласањето предлогот го доби потребното мнозиснтво со 11 гласа „за“.  
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“, се донесе 

Решението за разрешување и именување  член во Советот за јавно здравје за 

подрачјето на Општина Велес, со кое се разрешува д-р Бојан Трајковски, а се именува 

д-р Весна Маркова. 
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ТОЧКА 30: Предлог-решение за разрешување и именување на претседател 
и членови на Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од 
природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Велес 

 
Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни 

прашања , избори и именување, даде извештaј од Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа се разгледаа предлозите дадени од Комисијата. 
По ова беа дадени и следните предлози: од Димитар Абрашев за член да се 

изменува Ристе Ѓорѓиевски дип. машински инжинер. Предлогот се стави на гласање и 
се констатира дека од 23 присутни со 11 гласа „за“  не го доби потребното мнозинство. 

 Од Катерина Ефремова се даде предлог за Тања Караова дип. економист. По 
гласањето се констатира дека предлогот од 11 гласа „за“ не го доби потребното 
мнозиснтво. 

Од Пандорка Лазарова Пличкова беше даден предлог  за Драган Стојанов дип. 
земјоделки инжинер, по гласањето и овој предлог  со 11 гласа „за“ не го доби 
потребното мнозинство. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање, и се стави на 
изјаснување предлогот на Комисијата. По гласањето се констатира дека од 23 
присутен, со 12 гласа „за“ и 11 гласа „воздржани“,се донесе Решението за разрешување 
и именување на претседател и членови на Комисија за проценка и утврдување на 
надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина 
Велес, со кое од претседателол се рзрешува Горан Ѓорѓиев, а се именува Антонио 
Трајковски. Додека од членови се разрешуваат: Миле Нацев, Анѓел Димов,Тања 
Карова, Наташа Вчкова, Зоран Ивковиќ, Миле Ѓуриќ, Драган Стојанов, Антони 
Трајковски и Душко Ќумбев. а се именуваат: Игор Стојанов и Менсур Бачевац 
претставници од Советот и членовите: Пепи Димков,  Анѓел Димов, Наташа 
Милошевска, Сашко Ѓорѓиевски, Бобан Нецинов, Родна Јанева и Тања Арсевска. 
 

Седницата беше закажана за во 09:00часот, започна со работа во 10:15, а заврши 
во 19:00 часот. 

 
 

    Претседател 
 Број 25-2220/1                        на Советот на Општина Велес 
 28.04.2022 година                                                          Зоран Љутков 
 Велес  

 
 


