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З А П И С Н И К 
од 23. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 03.11.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат 19 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 23-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 22. седница на Советот на Општина Велес.  
За расправа во врска со записникот со свое видување за начинот на водење на 22. 

седница се изјасни Игор Смилев. 
Друг за расправа по записникот  се јави Ќирил Гајдов, за начинот на запишување и 

евидентирање на изјаснувањата на членовите. 
По ова вака доставениот записник стави на гласање и по гласањето се утврди дека 21 

присутен со 12 гласа „за“ и 3 гласа „против“ беше усвоен записникот од 22. 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. Советнички прашања 
2. Иницијатива за донесување Одлука за изработка на Физибилити студија со цел 

основање на ЈП за производство и продажба на електрична енергија. 
3. Предлог-одлука за доделување на 9-то Ноемвриски награди и признанија на Општина 

Велес за 2022 година. 
4. Предлог-одлука за доделување на награда за најстудент „Професор д-р Ѓорѓи 

Шоптрајанов“ за 2022 година. 
5. Предлог-одлука за доделување на награда за животно дело „Гемиџии“ за 2022 

година. 
6. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект „Рехабилитација на дел од 

ул.„АСНОМ“ и дел од ул.„Андон Шурков“ и крак од ул.„Андон Шурков“, Општина 
Велес“. 

7. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Живко Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, Општина Велес“. 

8. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Лазо Осмаков“, Општина Велес“. 

9. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Орце Мартинов“, Општина Велес“. 

10. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Луј Пастер“, Општина Велес“. 

11. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„8-ми Март“, Општина Велес“. 

12. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Љубљанска“, Општина Велес“. 
 
Претседателот наведе дека од страна на Градоначалникот, до него е доставено 

барање со бр. 08-4724/3 од 03.11.2022 година, за дополнување на денешниот дневен ред 
со предлог точка по итна постапка и тоа: 

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

Градоначалникот се изјасни за итноста по оваа точка. 
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Предлогот беше ставен на изјаснување пред членовите на Советот и по гласањето 
се констатира дека од 21 присутен со 12 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“ 
овој предлог го доби мнозиството за да истата биде дел од денешниот дневен ред по итна 
постапка.  

 Други предлози за дополнување и изменување на дневиот ред немаше па вака 
предложениот Дневен ред со измената се стави на изјаснување пред членовите. По 
гласањето се констатираше дека од 21 присутен член со 12 гласа „за“ и 9  гласа 
„воздржани“, беше усвоен следниот: 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Советнички прашања 
2. Иницијатива за донесување Одлука за изработка на Физибилити студија со цел 

основање на ЈП за производство и продажба на електрична енергија. 
3. Предлог – програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

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

4. Предлог-одлука за доделување на 9-то Ноемвриски награди и признанија на 
Општина Велес за 2022 година. 

5. Предлог-одлука за доделување на награда за најстудент „Професор д-р Ѓорѓи 
Шоптрајанов“ за 2022 година. 

6. Предлог-одлука за доделување на награда за животно дело „Гемиџии“ за 2022 
година. 

7. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект „Рехабилитација на дел од 
ул.„АСНОМ“ и дел од ул.„Андон Шурков“ и крак од ул.„Андон Шурков“, Општина 
Велес“. 

8. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Живко Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, Општина Велес“. 

9. Предлог-одлука утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Лазо Осмаков“, Општина Велес“. 

10. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Орце Мартинов“, Општина Велес“. 

11. Предлог-одлука за  утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Луј Пастер“, Општина Велес“. 

12. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„8-ми Март“, Општина Велес“. 

13. Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект„Реконструкција на дел од 
ул.„Љубљанска“, Општина Велес“. 

 

ТОЧКА 1: Советнички прашања 

 Пријавени за поставување на советнички прашања вкупно 11 члена  

Димитар Абрашев 
1. До каде е постапката за комплетирање на испекциската служба на Општина Велес 

со инспектор за животна средина 
2. На ул. Архепископ Михаил нема поставено канти за отпадоци, на наведената 

локација се наоѓа  ООУ „Кирил и Методиј“ и Градинка и смета дека општината треба 
да ги постави. 

3. Патеката на езеро често се користи од несовесни граѓани кои управуваат со моторни 
возила, општината да изнајде механизам и да ги спречи 
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4. Да се најде начин за решавање на проблемот со непријатна миризбата која се 
чуствува од шахти  на локација кај Гимназија, улицата во близина на пабот кривината 
за болница и скалите во близина на спортската сала. 
 
Ќирил Гајдов 

1. Дали општината планира да организира акција за пошумување на опожарениот дел 
на езеро младост во соработка со шумско стопанство „Бабуна“ Велес? 

2. До каде е постапката за менување на водоводната мрежа во село Бузалково? 
 
Ружица Петрушевска Николовска 

1. На улица Кумановска се започната со реконструкција, но е запрено со активности 
кога ќе се продолжи со работа? 
 

      Невзат Муаремовски 
1. Во село Бузалково има објект кој пред 12 години се користела како амбуланта, во 

моментов не функционира иако има и жител со завршен медицински факултет кој би 
можел да работи во истат. Дали општината може да помогне во отворање на 
амбулантата? 

2. Барање за воведување на јавен превоз на линија за с. Бузалково, Раштани, Клуковец 
и Сливник. 

3. Дали може да се постават патоказни табли  во близина на „Брако“ и кај 
ветеринарната станица за селото Бузалково. 

 

Маргица Урумова 
1. Податоци за мапирани дивоградби во Општина Велес 
2. Податоци за инспекциска постапка за не легално градење кои дејствија ги превзема 

градежниот инспектор (треба да се спречи уште додека се во изградба) 
3. Што со барањето на граѓани кои се против изградба на зграда на местото кај стариот 

Театар и да се достави извештајот од јавната расправа за урбанистичкиот план. 
4. Има поднесено барање кое се однесува на увид од страна на ЈКП „Дервен“ Велес на 

одводните канализациони одводи кои се сливаат во реката Вардар, но до денес нема 
постапено. 

5. Да се достават налози од фирми до кои има издадено налози за рушење. 

      Писмен одговор 

Катерина Ефремова 
1. Барање од жители на ул. Маца Овчарова да се постави нов контејнер бидејќи 

постоечкиот е во лоша состојба или да се стават два контејнери. 
2. Кога се правела замена на водоводната мрежа улицата Маца Овчарова не се 

избетонирала. Кој ја има обврската да се избетонира бидејќи истата е во лоша 
состојба и кога има врнежи во дел од куќите се јавува влага. 
 
Драган Димески 

1. Забелешка дека долго се уредува паркингот со бекатон коцки. 
2. Дали објекти кои се наоѓаат на отовичка плажа, а се не легални за нив градежниот 

инспектор има поведено постапка за нив. 
3. На тротоарот на езеро да се постават метални столбчиња да не се паркираат возила. 
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Пандорка Прличкова Лазарова 
1. Невладини здруженија реагираат дека во месец дептември добиле 6 сметки за струја 

кои се со висока сума, на кој начин се врши фактурирање на сметките. 
2. Барање за поставување на лежечки полицаец кај ООУ „Васил Главинов“. 
 

      Ристовска Темелковска Милица 
1. Дали се планира реконструкција на улиците во село долно Караслари и кога ќе 

добијат канти за отпадоци? 
 

Игор Смилев 

1. Кога се планира да се реконструираат улиците: Сараевска (крак со броеви 3,5,7,9,11, 
13,15,17 и 19) и улица Васа Кошулчева (крак од број 39 па надоле) и улица 
Александар Несторов. 

2. Извештаи за квалитетот на водата и воздух во општина Велес изработени од 
Центарот за јавно здравје порано истите се доставувале на разгледување на 
седница на СОВ, но последните години овие извештаи не се доставуваат до советот. 

3. Дали градбата што се гради во близина на работничкиот универзитет се гради 
согласно проект бидејќи новата градба допира до разрушениот објект и зошто се 
дозволи со градбата да се продолжи. 

4. Каменолом во близина на Башино село има издадено Б интегрирана дозвола и при 
процесот на работа треба да ги користи прскалките, а тоа не го прават и затоа се 
создава огромна прашина, 

5. Кога се планира изградба на детско игралиште со урбана опрема на левата страна 
на градот? 

6. Од стара аптека до стар мост нема поставено канти за отпадоци 
7. Да се уреди просторот пред градскиот саат? 
8. Индивидуална реакција за исплата за субвенционирање на клима уред 
9. Асфалтна база која работи со А интегрирана дозвола ја издава Министерство за 

животна средина и при процесот на производство се кршат многу законски одредби, 
за ова потребно е да се запознае и државен инспектор за заштита на животната 
средина. 

     Тодор Јаковлев 

1. На улица Мирка Гинева при врнење се слева канал со вода кој доаѓа од ридовите и 
се меша атмосферска со фекална вода која тече по улицата, од општина Велес 
даден е налог за миење на оваа улица потребно е решавање на овој проблем. 

2. Реакција од станари на ул. Бане Андреев Ронката дека сеуште немаат добиено 
даночни решенија. 

3. Забелешка за настан 11 Октомври на соопштението ставено на страната на општина 
Велес не е ставена слика само од делегацијата на нивната советничка група иако 
учествувале при положување на цвеќе. 

4. До каде е изградбата на стационарот за кучиња скитници. 
 

      Марјанчо Николов 

1. Во реката Вардар под мост Гемиџии се формира остров, што планира да преземе   
општината? 
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2. Реакција од граѓани дека не се менуваат прегорените светилки на улично 
осветлување. 

3. Во близина на Макпетрол се појавило свлечиште кое e санирано и е направен 
подпорен ѕид. Сега повторно се јавува напукнување на асфалтот стручните служби 
да испаднат на терен да не се дозволи повторно да се случи ново свлечиште. 

4. Барање во брзо време да се уреди улица Стефан Гајдов барем до јаворот. 
5. Викендици во Отовица реагираат дека при правење на фекална канализација се 

сменил текот на атмосферски води и постои опасност истите да бидат поплавени. 
 

Менсур Бачевац 

1. Кога се планира да се започне со реализација на предвидените проекти во село 
Оризари? 

2. Бездомник во близина на Дервен, да се провери што може да се превземе за него 
според нашите законски можности. 

 

ТОЧКА 2: Иницијатива за донесување Одлука за изработка на Физибилити 
студија со цел основање на ЈП за производство и продажба на електрична енергија 

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

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

По ова од страна на Димитар Абрашев предлагачот на иницијативата беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Марјанчо Николов, Елизабета Митревска Анѓелеска и Игор Смилев. 
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 3 гласа „за“, 1 глас „против“ и 19 гласа „воздржани“, Не 
се прифаќа Иницијатива за донесување Одлука за изработка на Физибилити студија со цел 
основање на ЈП за производство и продажба на електрична енергија. 

 

ТОЧКА 3: Предлог – програма за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка 
во 2022 година 

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

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

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
По ова од страна на Верица Тодоровска Дацева 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: 

Пандорка Лазарова Прличкова, Марјанчо Николов, Драган Димески, Игор Смилев, Ќирил 
Гајдов, Катерина Ефремова, Маргица Урумова и Весна Атанасовска. 

Одговор на прашањата даде претставникот, а целосно во расправа се вклучи и 
Градоначалникот. 
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Ќирил Гајдов го изнесе ставот на својата советничка група во делот на изјаснувањето 
по оваа точка, за кое ќе се изјаснат како воздржани. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“ и 11 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 4: Предлог-одлука за доделување на 9-то Ноемвриски награди и 

признанија на Општина Велес за 2022 година 
 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Тодор Јаковлевски со предлог добитник 

на 9-то ноемврски награда да се додели и на д-р Валентина Неашмиќ. По расправата 
предлагачот го повлекува предлогот. 

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 доделување на 9-
то Ноемвриски награди и признанија на Општина Велес за 2022 година, со која одлука оваа 
награда за оваа година се доделува на: 

Спомен плакета 
-Примариус офталмолог д-р Лазар Бабунски, Слободан Ников и Иле Атанасов. 
Благодарница 
-Извиднички одред „Димитар Влахов“, Велес, Меѓуопштинско здружение на лица со 

телесен инвалидитет „Мобилност“ Велес, Зоран Николов и Ацо Думовски и професор 
Златко Василковски. 

 Пофалница 
-Панче Ќурчиев, Марија Давчевска, Олгица Мојсова Пепелашева, Леон Арсов, 

Љубица Малинова, Вероника Караколева и „Евентивен“ ДОО. 
 
ТОЧКА 5: Предлог-одлука за доделување на награда за најстудент „Професор 

д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 2022 година 
 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, 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 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за доделување на 
награда за најстудент „Професор д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за 2022 година, со која одлука 
оваа награда за оваа година се доделува на: Љубенка Ордева. 

 
ТОЧКА 6: Предлог-одлука за доделување на награда за животно дело 

„Гемиџии“ за 2022 година 
 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, 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 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за доделување на 
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награда за животно дело „Гемиџии“ за 2022 година, со која одлука оваа награда за оваа 
година се доделува на: Примариус д-р Петре Крстев. 

 
 
ТОЧКА 7: Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проект 

„Рехабилитација на дел од ул.„АСНОМ“ и дел од ул. „Андон Шурков“ и крак од ул. 
„Андон Шурков“, Општина Велес“ 

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

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
По ова од страна на Тијана Маневска претставник на општинската администрација 

беше дадено појаснување за предложениот материјал и воедно за сите останати точки кои 
се однесуваат за ист проект. 

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

Лазарова Прличкова. 
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 23 гласа „за“, се донесе Одлуката за утврдување  на 
приоритет на проект „Рехабилитација на дел од ул.„АСНОМ“ и дел од ул.„Андон Шурков“ и 
крак од ул.„Андон Шурков“, Општина Велес“. 

 
ТОЧКА 8: Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Живко Фирфов“ и дел од ул.„Благој Ѓорев“, Општина 
Велес“ 

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

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 утврдување  на 
приоритет на проект„Реконструкција на дел од ул.„Живко Фирфов“ и дел од ул.„Благој 
Ѓорев“, Општина Велес“. 

 
 
ТОЧКА 9: Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Лазо Осмаков“, Општина Велес“ 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 утврдување  на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од ул.„Лазо Осмаков“, Општина Велес“. 
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ТОЧКА 10: Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Орце Мартинов“, Општина Велес“ 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 утврдување  на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од ул.„Орце Мартинов“, Општина Велес“. 

 
 
ТОЧКА 11: Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Луј Пастер“, Општина Велес“ 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 23  присутни, со 23„за“ , се донесе Одлуката за утврдување  на приоритет 
на проект „Реконструкција на дел од ул.„Луј Пастер“, Општина Велес“. 

 
ТОЧКА 12: Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„8-ми Март“, Општина Велес“ 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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 утврдување  на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од ул.„8-ми Март“, Општина Велес“. 

 
 
ТОЧКА 13: Предлог-одлука за утврдување  на приоритет на проект 

„Реконструкција на дел од ул.„Љубљанска“, Општина Велес“ 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со немаше пријавено никој. 



9 
 

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 утврдување  на 
приоритет на проект „Реконструкција на дел од ул.„Љубљанска“, Општина Велес“. 

 
Седницата беше закажана за во 09:00часот,  а започна со работа во 10:35, а заврши 

во 18:35часот. 
 
Број 25-4988/14 
15.11.2022 година 
Велес 
             Претседател   
        на Советот на Општина Велес 
                               Зоран Љутков 
 


