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З А П И С Н И К 
од 21. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 29.09.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат 20 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 21-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 

10:07часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 20. седница на Советот на Општина Велес.  
За расправа немаше пријавено никој и се стави на гласање и по гласањето се утврди 

дека 20 присутни со 20 гласа „за“ беше усвоен записникот од 20. 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. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 
2. Предлог-одлука за давање на управување секундарни водоводни линии 2, 4, 7 и 8 

за водоснабдување на населба Речани,Општина Велес на ЈКП „Дервен“ Велес. 
3. Предлог-одлука за прифаќање на донација од ПИ „КРИСТАЛ 1923“ АД Велес. 
4. Предлог-одлука за прифаќање на донација на проектна документација од БРАКО 

ДОО Велес. 
5. Предлог-одлука за прифаќање на донација поставување на урбана опрема – 

летниковец, локација езеро Младост од  „Лајонс Клуб Велес“ сервисна невладина 
волонтерска организација. 

6. Предлог-програма за изменување и дополнување на Оперативната програма за 
реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина 
Велес за 2022 година. 

7. 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 Оризари в.г.р. за КП бр.140/17. 

8. 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 за КП бр.12590. 

9. 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 за КП бр.10731. 

10. 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 за КП бр.1534. 

11. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ (Долни дуќани-
Автобуска станица-Превалец и обратно). 

12. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ Велес-Раштани (до 
нови гробишта)-Велес. 

13. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници воопштински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ (Автобуска станица-
Железничка станица-Автобуска станица). 

14. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с. Башино село-Велес- 
с. Башино село). 
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15. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с.Чалошево, с. 
Дурутовец, Трпезица, Велес). 

16. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с. Кумарино-Велес- с. 
Кумарино). 

17. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ален 2000 ДООЕЛ. 

18. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Нино Турс ДООЕЛ. 

19. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Тополка-Трејд ДООЕЛ. 

20. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Маро Турс ДООЕЛ.  

21. Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес. 
(пожар) 

22. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за определување почетна цена 
за издавање на деловен простор под закуп во Спортска сала „Гемиџии“ Велес. 

23. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес. 

24. Предлог-решение за разрешување и именување член на Училишен одбор на ООУ 
„Св.Кирил и Методиј“ Велес. 

 
 Претседателот наведе дека од страна на Градоначалникот, до него е доставено 
барање со бр. 25-4240/3 од 29.09.2022 година, за поставување на точка по итна постапка 
на денешниот дневен ред поради одобрување на паралеки со помал број на ученици во  
подрачните училишта и тоа: 

 -Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. 
Иванковци. 

 Од страна на предлагачот беше дадено видување за итноста по оваа точка, па 
по ова председателот ја стави на изјаснување пред членовите на Советот. 
 По гласањето се констатирање дека со 21 гласа „за“ оваа точка ќе биде составен 
дел на дневиот ред за оваа седница. 
 Од страна Димитар Абрашев беше побарано да се стави точката на дневиот ред 
по поднесена Иницијатива. Од страна на Градоначалникот беше напоменато дека се 
уште се подготвува Мислењето по оваа материја кое треба да биде дадено од него, кое 
мислење ќе се достави до предлагачот, па дури потоа да оди на седница овој материјал. 
 
  Вака предложениот Дневен ред со измената се стави на изјаснување пред 
членовите. По гласањето се констатираше дека од 21 присутен член со 21 гласа „за“, 
беше усвоен следниот: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 
2. Предлог-одлука за давање на управување секундарни водоводни линии 2, 4, 7 и 8 

за водоснабдување на населба Речани,Општина Велес на ЈКП „Дервен“ Велес. 
3. Предлог-одлука за прифаќање на донација од ПИ „КРИСТАЛ 1923“ АД Велес. 
4. Предлог-одлука за прифаќање на донација на проектна документација од БРАКО 

ДОО Велес. 
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5. Предлог-одлука за прифаќање на донација поставување на урбана опрема – 
летниковец, локација езеро Младост од  „Лајонс Клуб Велес“ сервисна невладина 
волонтерска организација. 

6. Предлог-програма за изменување и дополнување на Оперативната програма за 
реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата на Општина 
Велес за 2022 година. 

7. 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 Оризари в.г.р. за КП бр.140/17. 

8. 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 за КП бр.12590. 

9. 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 за КП бр.10731. 

10. 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 за КП бр.1534. 

11. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ (Долни дуќани-
Автобуска станица-Превалец и обратно). 

12. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ Велес-Раштани (до 
нови гробишта)-Велес. 

13. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници воопштински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ (Автобуска станица-
Железничка станица-Автобуска станица). 

14. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с. Башино село-Велес- 
с. Башино село). 

15. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с.Чалошево, с. 
Дурутовец, Трпезица, Велес). 

16. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с. Кумарино-Велес- с. 
Кумарино). 

17. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ален 2000 ДООЕЛ. 

18. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Нино Турс ДООЕЛ. 

19. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Тополка-Трејд ДООЕЛ. 

20. Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Маро Турс ДООЕЛ.  

21. Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес. 
(пожар) 

22. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за определување почетна цена 
за издавање на деловен простор под закуп во Спортска сала „Гемиџии“ Велес. 

23. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес. 

24. Предлог-решение за разрешување и именување член на Училишен одбор на ООУ 
„Св.Кирил и Методиј“ Велес. 
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25. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. 
Иванковци. 

 

 
 ТОЧКА 1: Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Велес за 2022 година 
 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4351/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Марјанчо Николов 
беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Од страна на Градоначалникот како предлагач на точката, беше дадено 
изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 12 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката од дневиот ред. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
По ова од страна на Оливера Чанева, претставник на општинската администрација 

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

Марјанчо Николов, Даниел Јаневски, Игор Смилев и Маргица Урумова. 
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“ и 9 гласа „против“, се донесоа Измените 
и дополнувања на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 
 
 ТОЧКА 2:Предлог-одлука за давање на управување секундарни водоводни 
линии 2, 4, 7 и 8 за водоснабдување на населба Речани, Општина Велес на ЈКП 
„Дервен“ Велес 
 

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. 

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

По ова од страна на Влатко Саздов, претставник на општинската администрација 
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. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со  19 гласа „за“ (2 члена се изземаат, Марјанчо Николов 
и Тодор Јаковлевски), се донесе Одлуката за давање на управување секундарни 
водоводни линии 2, 4, 7 и 8 за водоснабдување на населба Речани, Општина Велес на 
ЈКП „Дервен“ Велес. 
 
 
 ТОЧКА 3:Предлог-одлука за прифаќање на донација од ПИ „КРИСТАЛ 1923“ 
АД Велес 
 

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. 

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

По ова од страна на Градоначалникот, беше дадено појаснување за предложениот 
материјал. 

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

Абрешев и Весна Атанасовска. 
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 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за прифаќање на 
донација од ПИ „КРИСТАЛ 1923“ АД Велес. 
 
 
 ТОЧКА 4: Предлог-одлука за прифаќање на донација на проектна 
документација од БРАКО ДОО Велес 
 

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. 

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

По ова од страна на Градоначалникот, беше дадено појаснување за предложениот 
материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше 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 прифаќање на 
донација на проектна документација од БРАКО ДОО Велес. 
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 ТОЧКА 5: Предлог-одлука за прифаќање на донација поставување на урбана 
опрема – летниковец, локација езеро Младост од  „Лајонс Клуб Велес“ сервисна 
невладина волонтерска организација 
 

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. 

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

По ова од страна на Градоначалникот, беше дадено појаснување за предложениот 
материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Тодор Јаковлевски. 

 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 на 
донација поставување на урбана опрема – летниковец, локација езеро Младост од  
„Лајонс Клуб Велес“ сервисна невладина волонтерска организација. 

 
 ТОЧКА 6: Предлог-програма за изменување и дополнување на 
Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на 
територијата на Општина Велес за 2022 година 
 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4340/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Марјанчо Николов 
беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Од страна на Градоначалникот како предлагач на точката, беше дадено 
изјаснување со образложение дека амандманот не се прифаќа. 

По ова предлагачот на амандманот се изјаснува дека поради ставовите на 
Градоначалникот искажани за прашањата што се утврдуваат со амандманот, се изјаснува 
дека истиот го повлекува. 

По ова се премина по точката. 
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. 

По ова од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Прличкова и Игор Смилев.  
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Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот.  
 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 Програмата за изменување и 
дополнување на Оперативната програма за реконструкција и подигање на нови зелени 
површини на територијата на Општина Велес за 2022 година. 
 
 ТОЧКА 7: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 Оризари 
в.г.р. за КП бр.140/17 
 

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. 

По ова од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше 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“, 3 гласа „против“ и 4 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 Оризари в.г.р. за КП бр.140/17. 
 

ТОЧКА 8: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 за 
КП бр.12590 

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. 

По ова од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
 За расправа немеше 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 5 гласа „воздржани“,др. не се 
изјаснуваат, 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 за КП бр.12590. 

 

ТОЧКА 9: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 за 
КП бр.10731 

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. 

По ова од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Одговор на поставените прашања даде претставникот на општинската 
администрација. 

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 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 за КП бр.10731. 

 
ТОЧКА 10: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 за КП бр.1534 

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. 

По ова од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше пријавено никој. 
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 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 за КП бр.1534. 

 
ТОЧКА 11:Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 

патници во општински линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ 
(Долни дуќани-Автобуска станица-Превалец и обратно) 

 
По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 

амандман  по истата.  
Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 

СДСМ со бр.25-4343/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Процедурално од Драган Димески дека за овој амандман од него на Комисија е 
гласано, против. 

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Пандорка Лазарова 
Прличкова, беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Од Драган Димески беше дадено видување за вака предложениот амандман и 
зошто по него гласал против. 

По ова во расправа по вака предложениот амандман со дискусија, реплика и 
контрареплика се вклучија: Пандорка Лазарова Прличкова, Драган Димески, Игор Смилев, 
Елизабета Митревска Анѓелеска, Марјанчо Николов, Катерина Ефремова и Тодор 
Јаковлевски.  
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Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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: Пандорка Лазарова 

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

констатира дека од 21 присутен, со 11 гласа „за“ 7 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ (Долни дуќани-Автобуска 
станица-Превалец и обратно). 

 

ТОЧКА 12: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ 
Велес-Раштани (до нови гробишта)-Велес 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4344/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Тодор Јаковлевски 
беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Во расправа по вака предложениот амандман се вклучи: Пандорка Лазарова 
Прличкова. 

Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 зема: Пандорка Лазарова 

Прличкова. 
Одговор на поставените прашања даде превозникот. 
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 „против“, се донесе Решението 
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за утврдување на цена за превезување на патници во општински линиски превоз од 
страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ Велес-Раштани (до нови гробишта)-Велес. 

ТОЧКА 13:Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници воопштински линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ 
(Автобуска станица-Железничка станица-Автобуска станица) 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4347/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Марјанчо Николов 
беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Во расправа по амандманот се вклучи: Драган Димески. 
Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 

точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 
По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 

гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 немеше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутен, со 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за утврдување на цена за превезување на патници воопштински 
линиски превоз од страна на превозник Пан Промет ДООЕЛ (Автобуска станица-
Железничка станица-Автобуска станица). 

 

ТОЧКА 14: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ 
(с. Башино село-Велес- с. Башино село) 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4345/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Милица Ристовска 
Темелковска беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  
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Во расправа по амандманот се вклучија: Драган Димески и Пандорка Лазарова 
Прличкова. 

Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 немеше 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 „против“, се донесе Решението 
за утврдување на цена за превезување на патници во општински линиски превоз од 
страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с. Башино село-Велес- с. Башино село). 

 

ТОЧКА 15: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ 
(с.Чалошево, с. Дурутовец, Трпезица, Велес) 

 
По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 

амандман  по истата.  
Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 

СДСМ со бр.25-4348/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Милица Ристовска 
Темелковска беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Во расправа по амандманот се вклучија: Тодор Јаковлевски, Драган Димески и 
Пандорка Лазарова Прличкова. 

Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с.Чалошево, с. Дурутовец, 
Трпезица, Велес). 
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ТОЧКА 16: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 

патници во општински линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ 
(с. Кумарино-Велес- с. Кумарино.) 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4346/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Катерина Ефремова 
беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Во расправа по амандманот се вклучија: Пандорка Лазарова Прличкова и Даниел 
Јаневски.  

Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 9 гласа „за“ , 10 гласа „против“ и 1 глас „воздржан“, не 
се прифаќа вака предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 збор земаа: Марјанчо Николов и Даниел Јаневски. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 20 присутни, со 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Ирена Вел ДООЕЛ (с. Кумарино-Велес- с. 
Кумарино). 

 

ТОЧКА 17: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Ален 2000 ДООЕЛ 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4341/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Катерина Ефремова 
беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  
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Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 10 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 немеше 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 „против“, се донесе Решението 
за утврдување на цена за превезување на патници во општински линиски превоз од 
страна на превозник Ален 2000 ДООЕЛ. 

ТОЧКА 18: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Нино Турс ДООЕЛ 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4359/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Милица Ристовска 
Темелковска беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Во расправа по амандманот се вклучи: Игор Смилев.  
Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 

точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 
По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 

гласањето се констатира дека со 7 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, не 
се прифаќа вака предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 22 присутни, со 15 гласа „за“ и 7 гласа „против“, се донесе Решението 
за утврдување на цена за превезување на патници во општински линиски превоз од 
страна на превозник Нино Турс ДООЕЛ. 
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ТОЧКА 19: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Тополка-Трејд 
ДООЕЛ 

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4349/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Менсур Бачевац беше 
дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Во расправа по амандманот со реплики и контрареплики се вклучија: Драган 
Димески искажувајќи го личниот ставот по истиот, Пандорка Лазарова Прличкова, Даниел 
Јаневски, Катерина Ефремова, Тодор Јаковлевски и Марјан Николов.  

Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 

По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 6 гласа „за“ и 11 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 збор зема: Менсур Бачевац. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 18 присутни, со 12 гласа „за“ , 4 гласа „против“ и 2 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Тополка-Трејд ДООЕЛ. 

ТОЧКА 20: Предлог-решение за утврдување на цена за превезување на 
патници во општински линиски превоз од страна на превозник Маро Турс ДООЕЛ  

По ова точка најнапред се започна со амандманска расправа по поднесен еден 
амандман  по истата.  

Истиот е поднесен од страна на членови на Советот од советничката група на 
СДСМ со бр.25-4343/1 од 28.08.2022година и најнапред беше истиот разгледан од страна 
на работните тела на Советот. 

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

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

Од страна на претставник на подносителите на амандманот, Ружица Петрушевска 
Николовска беше дадено образложение за вака поднесениот амандман.  

Од страна на претседателот на Советот како предлагач на решението по оваа 
точка, беше дадено изјаснување дека амандманот не се прифаќа. 
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По ова амандманот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по 
гласањето се констатира дека со 7 гласа „за“ и 12 гласа „против“, не се прифаќа вака 
предложениот амандман. 

По ова се премина по точката. 
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 немеше 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“, 4 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за утврдување на цена за превезување на патници во општински 
линиски превоз од страна на превозник Маро Турс ДООЕЛ. 

 

ТОЧКА 21: Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на 
Општина Велес. (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 оваа точка. 
За расправа немеше 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 Решението за одобрување на 
средства од Буџетот на Општина Велес. (пожар), со кое на барателот Данчо Ставерев му 
се  одобруваат 30.000 денари. 

 

ТОЧКА 22: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за 
определување почетна цена за издавање на деловен простор под закуп во Спортска 
сала „Гемиџии“ Велес 

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

По ова од страна на директорот на ЈП, Димче Левков  беше дадено појаснување за 
вака предложените цени за закуп. 

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

констатира дека од 19 присутни, со 18 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“, се донесе Решението 
за давање согласност на Одлука за определување почетна цена за издавање на деловен 
простор под закуп во Спортска сала „Гемиџии“ Велес. 

ТОЧКА 23: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес 

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

По ова од страна на директорот на установата ООУ, Валентина Стефанова  беше 
дадено појаснување за вака предложените цени за закуп. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше пријавено никој. 
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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 Годишен план  за вработување за 2023 година на ООУ „Панко Брашнаров“ 
Велес. 

 

ТОЧКА 24: Предлог-решение за разрешување и именување член на Училишен 
одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, 
избор и именување, 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 12 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“,се донесе 
Решението за разрешување и именување на претставник на Општина Велес за член на 
Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес, со кое се разрешува Марија 
Амбаркова, а се именува Елизабета Славков. 

  
ТОЧКА 25: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Стојан 
Бурчевски Буридан“ с. Иванковци 

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

По ова од страна на претседателот на СОВ, беше дадено појаснување по вака 
поднесениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше 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 за формирање на паралелки со помал број на ученици и комбинирани 
паралелки во ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с. Иванковци. 

 
Седницата беше закажана за во 09:00часот, започна со работа во 10:07, а заврши 

во 22:22часот. 
  

Број 25-4717/1                               Претседател  
27.10.2022 год.                                                              на Советот на Општина Велес  

Велес                                                                                       Зоран Љутков  
 


