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З А П И С Н И К 
од 17. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 30.06.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат  23 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 17-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 10:35 

часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 16. седница на Советот на Општина Велес.  
За расправа немаше пријавено никој и се стави на гласање и по гласањето се утврди 

дека 23 присутни со 23 гласа „за“ беше усвоен записникот од 16. 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 давање на времено користење на простории од објекти на 

здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес. 
2. Предлог-одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за формирање на 

Иницијативен одбор за конституирање на Локално Собрание на млади на Општина 
Велес. 

3. Предлог- одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  Индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

4. 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. 

5. 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 Ораовец. 

6. Предлог- одлукa за утврдување постапка за доделување финансиски средства  од 
Буџетот на Општина Велес.  

7. Предлог- правилник за утврдување критериуми за доделување финансиски средства од 
Буџетот на Општина Велес.  

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

9. Предлог-програма за изменување на Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во 
2022 година. 

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

11. Иницијатива за донесување на одлука од Советот со која престојот и исхраната на 
децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат ослободени од пратиципација. 

12. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 
година на  ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес. 

13. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на  СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес. 

14. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на 
влезници за посетители на Градски базен Велес. 

15. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени за издавање 
на шанкови и рекламен простор на Градски базен Велес. 

16. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување работното време на 
објект Градски базен Велес  за летната сезона 2022. 
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17. Извештај за работата на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година. 
 
 Претседателот наведе дека од страна на ЈКП Дервен, до него е доставено барање 
за повлекување на 17.точка од дневиот ред. (25-3079/1 од 28.06.2022год.) Ова значи дека 
дневиот ред за оваа седница ќе биде без оваа точка. 

 Процедурално од страна на Игор Смилев се постави прашањето за советнички 
прашања, кога би ги имале на седница како точка на дневен ред, за да се постават повеќе 
прашања од нив. Одговор даде претседателот. 

 Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред се стави на гласање. По 
гласањето се констатираше дека од 23 присутни членови со 23 гласа „за“, беше усвоен 
следниот: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Предлог-одлука за давање на времено користење на простории од објекти на 
здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес. 

2. Предлог-одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за формирање 
на Иницијативен одбор за конституирање на Локално Собрание на млади на 
Општина Велес. 

3. Предлог- одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  Индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

4. 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. 

5. 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 Ораовец. 

6. Предлог- одлукa за утврдување постапка за доделување финансиски средства  од 
Буџетот на Општина Велес.  

7. Предлог- правилник за утврдување критериуми за доделување финансиски средства 
од Буџетот на Општина Велес. 

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

9. Предлог-програма за изменување на Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор 
во 2022 година. 

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

11. Иницијатива за донесување на одлука од Советот со која престојот и исхраната на 
децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат ослободени од пратиципација. 

12. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 
година на  ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес. 

13. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на  СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес. 

14. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на 
влезници за посетители на Градски базен Велес. 

15. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени за 
издавање на шанкови и рекламен простор на Градски базен Велес. 

16. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување работното време 
на објект Градски базен Велес  за летната сезона 2022. 
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ТОЧКА 1: Предлог-одлука за давање на времено користење на простории од 
објекти на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес 

 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на претседателот на Комисијата за распределба на простории, Коста 

Нојков, беше даден извештај за работа на оваа Комисијата и го појасни начинот на 
распределба на просториите. 

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 23 присутни, со 23 гласа „за“, се донесе Одлуката за давање на времено 
користење на простории од објекти на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес. 

 
 
ТОЧКА 2: Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Велес за 2022 година 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата за вака поднесениот амандман. По ова се отвори амандманска 
расправа, по поднесен амандман од страна на членови на советничката Група на СДСМ со 
бр. 25-3082/5 од 29.06.2022година. 

Најпрвен, збор беше даден на претставникот од предлагачот на амандамнот, 
Марјанчо Николов. 

Од страна на Градоначалникот беше даде појаснување за со што нема потреба од 
овој амандман. 

Предлагачот останува на ставот дека за вакви тела треба да има претставници  од 
Советот, но сепак смета дека ова тело треба да го формира Советот. 

Вака предложениот амандман се стави на изјаснување пред членовите на Советот. 
По изјаснувањето се констатира дека со 11 гласа „за“ и 12 гласа „против“ не се 

прифати вака предложениот амандман. 
По ова се премина во расправа по точката. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Верица Тодоровска Дацева, претставник на општинската администрација 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 23 присутни, со 13 гласа „за“, 5 гласа „воздржани“ се донесе Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Велес за 
2022 година. 
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ТОЧКА 3: Предлог- одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина 
со класа на намена  Индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената 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 претставник на општинската администрација беше 

дадено појаснување за предложениот амандман кон оваа Одлука, дека станува збор за 
техничка грешка. Вака доставениот амандман станува составен дел на Одлуката.  

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

Марјанчо Николов,   
Одговор на поставените прашања даде претставникот, а се вклучи и Магдалена 

Спасева, претставник од општинската администрација.  
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 13 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 8 гласа „воздржани“, се 
донесе Одлуката за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на намена  
Индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 
намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

 
ТОЧКА 4: 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 Магдалена Спасева претставник на општинската администрација беше 

дадено појаснување за предложениот материјал. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Игор Смилев, Марјанчо Николов, 

Памдорка Лазарова Прличкова и Маргица Урумова. 
Одговор на поставените прашања даде претставникот, а во расправа се вклучи и 

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

констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“, 10 гласа „против“, 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 5: 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 Ораовец 

 
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 претставник на општинската администрација беше 

дадено појаснување за предложениот амандман кон оваа Одлука, дека станува збор за 
техничка грешка. Вака доставениот амандман станува составен дел на Одлуката.  

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 21 гласа „за“,  се донесе Одлуката за утврдување на 
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потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО 
Ораовец. 

 
 
ТОЧКА 6: Предлог- одлукa за утврдување постапка за доделување финансиски 

средства  од Буџетот на Општина Велес 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 оваа точка. 

 Од страна на Даниел Јаневски како претседател на Комисијата која е и предлагач на 
овој материјал, го образложи амандманот кон оваа Одлука со бр. 25-3087/2 од 
29.06.2022год. Вака доставениот амандман станува составен дел на Одлуката.  

За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Тодор Јаковлевски и Пандорка 
Лазарова Прличкова. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 20 гласа „за“, се донесе Одлукaта за утврдување 
постапка за доделување финансиски средства  од Буџетот на Општина Велес. 

 
 
ТОЧКА 7: Предлог- правилник за утврдување критериуми за доделување 

финансиски средства од Буџетот на Општина Велес 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 19 присутни, со 19 гласа „за“, се донесе Правилникот за утврдување 
критериуми за доделување финансиски средства од Буџетот на Општина Велес. 

 
ТОЧКА 8: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2022 година. 
 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и заштита 

на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 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 14 гласа „за“,  и 7 гласа „воздржани“, се донесе 
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Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на просторот на Општина Велес за 2022 година. 

 
ТОЧКА 9: Предлог-програма за изменување на Програмата за поддршка на 

граѓанскиот сектор во 2022 година 
 
Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Маргица Урумова, Пандорка 

Лазарова Прличкова и Игор Смилев.   
Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“, 10 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во 2022 
година. 

 
ТОЧКА 10: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на 

Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година 
 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Од страна на Градоначалникот беше дадено појаснување по вака 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 19 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа 
на здравствената заштита во 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 11: Иницијатива за донесување на одлука од Советот со која престојот и 

исхраната на децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат ослободени од пратиципација 
 
Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата на 

Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Од страна на претставник од предлагачот на Иницијативата, Димитар Абрашев беше 

дадено образложение и појаснување по вака доставениот материјал. 
Од страна на Градоначалникот беше дадено видување, односно го даде своето 

мислење по вака поднесената Иницијатива, согласно Деловникот. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
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Од страна на два члена пред започнување на расправа по точката известија дека се 
изземаат од гласање по оваа точка (Игор Стојанов и  Ружица Петрушевска Николовска). 

За расправа со своја дискусија, прашања, реплики и контрареплики збор земаа: Игор 
Смилев, Елизабета Митрева Анѓелеска, Весна Атанасовска, Марјанчо Николов, Драган 
Димески, Пандорка Лазарова Прличкова. 

 
По ова од страна на претседателот на Советот беше најавено дека седницата е 

прекината (16:00 часот) и со истата ќе се продолжи утре –петок 01.07.2022 година, со 
почеток во 09.00 часот.  

 
Седницата започна во 10:00 часот на ден 01.07.2022година, и членот на Советот 

Драган Димески (кој со уредно Овластување дадено од страна на претседателот да го 
замени во негово отсуство бр. 25-3133/1 од 30.06.2022година) констатираше дека според 
бројот на присутни членови (19 присутни) на денешното продолжување на седницата 
Советот може да продолжи со работа и полноважно да одлучува. 

 
Се продолжи по расправата по точка 11. Иницијатива за донесување на одлука од 

Советот со која престојот и исхраната на децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат 
ослободени од пратиципација. (2 се изземаат Игор Стојанов и  Ружица Петрушевска 
Николовска). 

За расправа понатаму со своја дискусија, реплики и контрареплики збор земаа: Игор 
Смилев, Даниел Јаневски, Менка Андреева, Тодор Јаковлевски, Димитар Абрашев, и 
Пандорка Лазарова Прличкова. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од 18 присутни, со 7 гласа „за“ и 10 гласа 

„воздржани“, не се поддржува Иницијатива за донесување на одлука од Советот со која 
престојот и исхраната на децата во ОЈУДГ „Димче Мирчев“ ќе бидат ослободени од 
пратиципација 

 
 
ТОЧКА 12: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година на  ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес 
 
 Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата на 

Комисијата по оваа точка. 
 Од страна на в.д.директорот, Васко Трајковски претставник на установата 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 18 гласа „за“,  се донесе Решението за давање 
согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ОСУ „Јовче Тесличков“ 
Велес. 

 
ТОЧКА 13: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 

вработување за 2023 година на  СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес 

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

 Од страна на в.д.директорот Зоран Јованов претставник на установата беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
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  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. (Коста Нојков, се иззема 
од гласање) По гласањето се констатира дека од 18 присутни, со 18 гласа „за“,  се донесе 
Решението за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на СОУ 
„Гимназија Кочо Рацин“ Велес. 

 
ТОЧКА 14: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на 

цени на влезници за посетители на Градски базен Велес 

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

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

Се отвори амандманска расправа и се прочита најнапред амандманот поднесен од 
страна на Градоначалникот  08- 3103/1 од 29.06.2022година. 

 Од страна на УО се прифаќа вака предложениот амандман. Иако предлагачот го 
прифаќа, се побара по него да се изјаснат и членовите на Советот. Истиот се стави на 
гласање од страна на членовите на СОВ и истиот се прифати со 19 гласа „за“. 

 Се чита амандман со бр. 25-3082/1 од 29.06.2022 година, поднесен од страна на 
советничката група на Левица. 

 Предлагачот, претставникот на ЈП  директорот Димче Левков, го даде мислењето на 
УО на ЈП по овој амандман. 

 Претставникот на предлагачот, Димитар Абрашев го образложи и останува на вака 
предложниот амандман. По ова се стави истиот на изјаснување пред членовите. По 
гласањето се констатира дека со 8 гласа „за“ и 11 гласа „против“ истиот не се усвоен.   

Се чита амандман со бр. 25-3082/4 од 29.06.2022 година, поднесен од страна на 
советничката група на СДСМ. 

Предлагачот, претставникот на ЈП директорот Димче Левков, го даде мислињето на 
УО на ЈП по овој амандман. 

Претставникот на предлагачот, Марјанчо Николов го образложи и останува на вака 
предложниот амандман. Во расправа по амандманот се вклучија: Пандорка Лазарова 
Прличкова, Даниел Јаневски, Елизабета Митревска Анѓелеска.По ова се стави истиот на 
изјаснување пред членовите. По гласањето се констатираше дека  со 8 гласа „за“, и 11 гласа 
„против“ истиот не се усвоен.  

Се премина во расправа по вака предложената точка предложена од страна на ЈП 
„Парк –Спорт и Паркинзи“. 

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

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 предлагачот, претставникот на ЈП немаше дополнување по вака 
предложената одлука. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Игор Смилев. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 19 присутни, со 19 гласа „за“, се донесе Решението за давање 
согласност на Одлука за утврдување на цени на влезници за посетители на Градски базен 
Велес. 
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ТОЧКА 15: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на 

цени за издавање на шанкови и рекламен простор на Градски базен Велес 

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

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

Се чита амандман со бр. 25-3082/3 од 29.06.2022 година, поднесен од страна на 
советничката група на СДСМ. Претставникот на предлагачот, Марјанчо Николов го 
образложи. 

Предлагачот, претставникот на ЈП директорот Димче Левков, го даде мислињето на 
УО на ЈП по овој амандман. 

Предлагачот останува на вака предложниот амандман.  
По ова се стави истиот на изјаснување пред членовите. По гласањето се констатираше 

дека  со 6 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 6 лгаса „воздржани“ истиот не се усвоен. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
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.  

За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 19 присутни, со 12 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“,  се донесе Решението 
за давање согласност на Одлука за утврдување на цени за издавање на шанкови и рекламен 
простор на Градски базен Велес. 

ТОЧКА 16: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување 

работното време на објект Градски базен Велес  за летната сезона 2022 

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

 Предлагачот, претставникот на ЈП директорот Димче Левков, даде мислињето по вака 
предложената одлука која е доставена од УО  до основачот. 

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

Абрашев. 
Одговор на поставените прашања даде директорот на ЈП. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 19 присутни, со 19 гласа „за“,  се донесе Решението за давање 
согласност на Одлука за утврдување работното време на објект Градски базен Велес  за 
летната сезона 2022. 

 

Седницата беше закажана за во 09:00часот, започна со работа во 10:35, а се прекина 
во 16:00часот. 

Продолжувањето на оваа седница беше закажано за 01.07.2022година, со почеток во 
09:00часот, започна во 10:00часот, а заврши во 12:20часот. 

    Претседател 
 Број 25------                        на Советот на Општина Велес 
 ---.08.2022 година                                                          Зоран Љутков 
 Велес  


