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З А П И С Н И К 
од 2-та седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 05.11.2021 година 
 
Претседавачот на Советот Коста Нојков, констатираше дека на почетокот на седницата 

присуствуваат 21 членoви  на Советот. 
Потоа ја отвори 2-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 13:25 часот. 
 
Претседателот на Советот ги прочита точките кои се предложени во следниот 

 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

1. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисија за мандатни прашања, 
избори и именувања. 

2. Предлог-решение за избор на претседател на Советот. 
3. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за Статут и прописи. 
4. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за финасирање,Буџет и 

локален економски развој. 
5. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за урбанизам,комунални 

дејности и заштита на животната средина. 
6. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за општествени 

дејности. 
7. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за спорт и млади. 
8. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за заштита на правата 

на децата. 
9. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за еднакви можности 

помеѓу жените и мажите. 
10. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за Програма за работа 

на Советот на Општина Велес. 
11. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за опредлување на 

имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти. 
12. Предлог-решение за определување претставници од членовите на советот на Општина Велес 

во постапка за склучување на бракови. 
13. Предлог-одлука за доделување на 9-то Ноемвриски награди и признанија на Општина Велес 

за 2021 година. 
 
         Претседавачот ги повика присутните да дадат предлози за измени и дополнувања по 
предложениот дневниот ред. За збор се јави советникот Драган Димески со предлог дневниот ред 
да се пополни со две нови точки и тоа: Предлог-одлука за доделување на награда за најстудент„ 
Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов “ за 2021 година и Предлог-одлука за доделување на награда за 
животно дело „Гемиџии“ за 2021 година. 

Од страна на советникот Марјанчо Николов беше даден предлог дневниот ред да се дополни 
со нова точка Предлог-решение за избор на претседател на Советот, бидејќи немаше други предлози 
Претседавачот го стави предлогот на советникот Драган Димески на гласање пред членовите на 
советот и истиот доби 21 гласа „за“ дневниот ред да се дополни со две точки. Потоа го стави 
предлогот на советникот Марјанчо Николов и истиот доби 21 глас „за“ да се направи измена во 
редоследот на точките во дневниот ред.  

Се премина на гласање за предложениот дневниот ред со дополнувањата и измената во 
редоследот на точките и со 22 гласа „за“ се усвои следниот: 

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предлог-решение за избор на претседател на Советот. 
2. Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисија за мандатни прашања, 

избори и именувања. 
3. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за Статут и прописи. 
4. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за финасирање,Буџет и 

локален економски развој. 
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5. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за урбанизам,комунални 
дејности и заштита на животната средина. 

6. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за општествени 
дејности. 

7. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за спорт и млади. 
8. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за заштита на правата 

на децата. 
9. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за еднакви можности 

помеѓу жените и мажите. 
10. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за Програма за работа 

на Советот на Општина Велес. 
11. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за опредлување на 

имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти. 
12. Предлог-решение за определување претставници од членовите на советот на Општина Велес 

во постапка за склучување на бракови. 
13. Предлог-одлука за доделување на 9-то Ноемвриски награди и признанија на Општина Велес 

за 2021 година. 
14. Предлог-одлука за доделување на награда за најстудент„ Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов “ 

за 2021 година.  
15. Предлог-одлука за доделување на награда за животно дело „Гемиџии“ за 2021 година. 

 

 Се пристапи кон расправа по точките: 
 

ТОЧКА 1: Предлог-решение за избор на претседател на Советот 

 Претседавачот ги повика присутните членови на Советот да дадат свои предлози за кандидат 
за претседател на Советот. 
         Советничката Елизабета Митревска Анѓелеска го предложи Зоран Љутков. Членот Марјанчо 
Николов даде предлог за претседател на СОВ, да биде избран Ќирил Гајдов со дадено образложение 
кон предлогот. 

По ова се повикаа членовите на Советот да се изјаснатпо дадените предлози. Согласно член 
12 од Деловникот на Советот на Општина Велес за секој предлог се гласа поединично по редослед 
утврден по азбучен ред на презимињата на кандидатите, согласно ова прво се стави на гласање 
предлогот Ќирил Гајдов да биде избран за претседател на Советот на Општина Велес.  

По гласањето се констатираше дека со 8 гласа „за“, Ќирил Гајдов не го доби потребното 
мнозинство гласови и не е избран за претседател на Советот на Општина Велес. 
           Се стави на гласање предлогот Зоран Љутков за избор за претседател на Советот на 
Општина Велес.         
           По гласањето се констатираше дека со 14 гласа „за“ Зоран Љутков го доби потребното 
мнозинство гласови и е избран за претседател на Советот на Општина Велес. 
          Претседавачот го повика новоизбраниот претседател на Советот на Општина Велес, Зоран 
Љутков да го завземе претседателското место. 
            Претседателот на Советот на Општина Велес Зоран Љутков имаше свое пригодно обраќање, 
се заблагодари за изборот, а потоа продолжи со следните точки од дневниот ред. 

  
ТОЧКА 2: Предлог-решение за избор на претседател и членови на Комисија за мандатни 

прашања, избори и именувања 
 
Се отвори расправа по оваа точка и се премина на избор на Комисија за мандатни прашања, 

избори и именувања составена од претседател и 2 члена. 
Се премина на доставување предлози за претседател и членови. 
Збор зема Драган Димевски и ги предложи: 
Елизабета Митревска Анѓелеска за претседател и Коста Нојков за член на комисијата. 
Од страна на Марјанчо Николов беше даден предлог за член да се именува Марјанчо Николов 
Се отвори претрес по пристигнатите предлози. 
Бидејќи никој не побара збор, претресот се заклучи и предлозите се ставија на гласање. 
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Со 22 гласа „за“ се констатираше дека во Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именувања се избрани Елизабета Митревска Анѓелеска за претседател, а Коста Нојков и Марјанчо 
Николов за членови на Комисијата.  
 

ТОЧКА 3: Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисијата за 
Статут и прописи 

 
Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 

именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

именување на претседател и членови на Комисијата за Статут и прописи, со кое за претседател се 
именува Коста Нојков, а за членови се именуваат: Драган Димески, Игор Смилев, Милица Ристовска 
Темелковска и Ќирил Гајдов. 

 ТОЧКА 4:Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за 
финасирање,Буџет и локален економски развој 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

именување претседател и членови на Комисија за финасирање,Буџет и локален економски развој со 
кое за претседател се именува  Даниел Јаневски, а за членови се именуваат: Коста Нојков, Драган 
Димески, Димитар Абрашев и Марјанчо Николов. 

 
ТОЧКА 5. Предлог-решение за именување на претседател и членови на Комисијата за 

урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

именување на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина, со кое за претседател се именува Ќирил Гајдов, а за членови се именуваат: 
Пандорка Лазаровска Прличкова, Дејан Палaшев, Игор Стојанов и Игор Смилев. 

 
 ТОЧКА 6. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за 
општествени дејности 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. 
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По гласањето се констатира дека од  22  присутни, со 22 гласа „за“ се донесе  Решението за 
именување претседател и членови на Комисија за општествени дејности, со кое за претседател се 
именува  Менка Андреева, а за членови се именуваат: Елизабета Митревска Анѓелеска, Маргица 
Урумова, Милица Ристовска Темелковска и Ружица Петрушевска Николовска. 

 

ТОЧКА 7. Предлог-решение за именување на претседател и членови на Комисијата за 
спорт и млади 

 
Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 

именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

именување на претседател и членови на Комисијата за спорт и млади, со кое за претседател се 
именува Кирил Лазов, а за членови се именуваат: Игор Стојанов, Даниел Јаневски, Димитар 
Абрашев и Тодор Јаковлевски. 

ТОЧКА 8. Предлог-решение за именување на претседател и членови на Комисијата за 
заштита на правата на децата 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на правата на децата, со кое за 
претседател се именува Катерина Ефремова, а за членови се именуваат: Ружица Петрушевска 
Николовска, Елизабета Митревска Анѓелеска, Менка Андреева и Игор Стојанов. 

 

 ТОЧКА 9. Предлог-решение за именување на претседател и членови на Комисијата за 
еднакви можности помеѓу жените и мажите 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите, со кое 
за претседател се именува Весна Атанасовска,  а за членови се именуваат: Менка Андреева, Кирил 
Лазов, Невзат Муаремовски и Пандорка Прличкова Лазаровска 

 ТОЧКА 10. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за 
Програма за работа на Советот на Општина Велес 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. 
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По гласањето се констатира дека од  22  присутни, со 22 гласа „за“  се донесе  Решението за 
именување претседател и членови на Комисија за Програма за работа на Советот на Општина 
Велес, со кое за претседател се именува Зоран Љутков, а за членови се именуваат: Дејан Палашев, 
Маргица Урумова, Катерина Ефремова и Менсур Бачевац. 

 
ТОЧКА 11. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за 

опредлување на имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

именување претседател и членови на Комисија за опредлување на имиња на улици, плоштади и 
други инфраструктурни објекти, со кое за претседател се именува Дејан Палaшев, а за членови се 
именуваат: Даниел Јаневски, Весна Атанасовска, Менсур Бачевац и Тодор Јаковлевски. 

 
ТОЧКА 12. Предлог-решение за определување преставници од членовите на Советот на 

Општина Велес во постапката за склучување на бракови 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, избори и 
именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправа немаше пријавени членови. 
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 

определување преставници од членовите на Советот на Општина Велес во постапката за 
склучување на бракови се именуваат: Абрашев Димитар, Андреева Менка, Атанасовска Весна, 
Бачевац Менсур, Гајдов Ќирил, Димески Драган, Ефремова Катерина, Јаковлевски Тодор, Јаневски 
Даниел, Лазаровска Прличкова Пандорка, Лазов Кирил, Љутков Зоран, Митревска Анѓелеска 
Елизабета, Муаремовски Невзат, Николов Марјанчо, Нојков Коста, Палашев Дејан, Петрушевска 
Николовска Ружица, Ристовска Темелковска Милица, Смилев Игор, Стојанов Игор и Урумова 
Маргица. 

ТОЧКА 13. Предлог-одлука за доделување на 9-то Ноемвриски награди и признанија на 
Општина Велес за 2021 година 
 
Менка Андреева Претседател на Комисија за општествени дејности поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. За расправата се јави членот Марјанчо Николов со предлог 
Спомен плакета да се додели на Силвана Мишкова за што следеше образложение од советникот за 
дадениот предлог. 

Претседателот го стави предлогот на гласање пред советниците и истиот доби 8 гласа „за“ со 
ште не го доби потребното мнозинство.  

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 

доделување на 9-то Ноемвриски награди и признанија на Општина Велес за 2021 година, со која 
Пофалница добиваат: Богданчо Драскачев и Благој Ѓорчевски -хуманитарци, волонтерски учесници 
во гаснење на пожари, Никола Димов –успешен кајакар, Тале Илиевски –атлетичар маратонец, 
Марија Пановска-спортист кајакар, Марија Николов –спортист кошаркар, Камелија Дуковска -
виолинистка и Томе Трајков граѓански активист. 

Благодарница се доделува: Волонтерите на ОО на Црвен крст, Ненад Витанов-театарски 
режисер, Елма Шемсовиќ –спортист фудбалер, Петре Штеријов –пијанист и хуманитарец, Дарко 
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Николов –спортис одбојкар, Чатмов Трајче –ликовен уметник, Ангел Мицевски-Скакар – тренер и 
претседател на боречки клуб –Борец, ЈЗУ Општа Болница –Велес, Филип Иванов –хуманитарец, 
Филип Арилон –музичар гајдаџија и Благородна Донева –етно креатор и уметник и Спомен плакета 
се доделува на: Игор Ангеловски (посхумно) –поранешен командир на ПС Велес, ДПТ Ронтис ДООЕЛ 
и Маркард Македонија ДООЕЛ како општествено одговорни компанија со континуирана поддршка на 
повеќе институции во Градот. 
 
 

ТОЧКА 14. Предлог-одлука за доделување на награда за најстудент„ Професор д-р 
Ѓорѓи Шоптрајанов “ за 2021 година 

 
Менка Андреева Претседател на Комисија за општествени дејности поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка.  
За расправата немаше пријавени членови. 
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 

доделување на награда за најстудент„ Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов “ за 2021 година со која 
Бојана Кацарова–студент на Медицински факултет ја добива наградата. 
 
 

ТОЧКА 15. Предлог-одлука за доделување на награда за животно дело „Гемиџии“ за 
2021 година 

 
Менка Андреева Претседател на Комисија за општествени дејности поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка.  
За расправата немаше пријавени членови. 
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 
доделување на награда за животно дело „Гемиџии“ за 2021 година со која Александар Ѓорѓиев –
актер и долгогодишен директор на НУ ЈХК Џинот ја добива наградата. 

 
 
Седницата беше закажана за во 13:00 часот, почна со работа во 13:25, а заврши во 19:55 часот. 

 
                Претседател 

        Број                                                                                 на Советот на Општина Велес 
       ___.11.2021 година                                                                       Зоран Љутков 
      Велес 


