
  З А П И С Н И К 
од 3. седница на Советот на Општина Велес 

 одржана на 15.11.2021 година  
 
Претседателот на Советот, Зоран Љутков констатираше дека на почетокот на седницата 

присуствуваа 22 член на Советот. 
Потоа ја отвори 3 седница на Советот на Општина Велес, што започна во 14:15 часот. 
Претседателот на Советот ги прочита точките кои се предложени во следниот 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 

1. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 
30.09.2021 година. 

2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на намена Г2 
(лесна индустрија), Г3 (сервиси) и Г4 (стоваришта) во класа на намена А1 (Домување во 
станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО 
Башино Село. 

3. 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 Рудник. 

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 Башино село-вон град. 

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 Велес. 

6. Предлог-план на програми за развој на Општина Велес. 
7. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 година. 
8. Програмски и финансиски извештај за фестивал на античка драма „Стоби“ за 2021 година. 
9. Наративен и финансиски извештај за културната манифестација „58 Рацинови средби“. 

 
 

Претседателот најави дека до него е доствено известување од Градоначалникот со 
предлог за поставување на две точки по итна постапка и тоа: 

- Предлог- програма за изменување  и дополнување  на Програмата за  изработка на 
Урбанистички планови во Општина Велес за 2021 год.  

-Предлог-програма за изменување  и дополнување  на активностите на Општина Велес 
во областа на уредување на градежно земјиште во 2021 година 

 По ова  се даде можност да се изјасни предлагачот на точките и да ја образложи 
итноста. 

Од страна на претставникот на општинската администрација Петре Цилаков беше 
дадено појаснување по итноста за точките, а се вклучи и Градоначалникот. 

По изјаснувањето за итноста, точките се ставија на гласање и изјаснување пред 
советниците. 

Поединечно по секоја точка, членовите на Советот се изјаснија едногласно со 22 гласа 
„за“. По ова претседателот констатираше дека овие две точки стануваат составен дел на 
денешниот предложен дневе ред. 

Понатаму како предлог беше даден од предлагачот барање за повлекување на точка од 
дневиот ред и тоа: 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-вон град. Предлагачот појасни дека 
станува збор за потреба од доработка на точката и затоа истата бара да се повлече од 
денешниот дневен ред . 

Претседателот констатираше дека оваа точка е повлечена од дневиот ред за оваа 
седница. 

 
Од страна на членот Игор Смилев беше поставено прашања зошто на седницата не се 

ставени на разгледување и узвојување записниците од претгодните седници на Советот, кога 
тоа е деловнички и треба да се најдат на разгледување пред членовите. 

Претседателот даде одговор на поставеното прашање. 
 



 
  
Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред со измените, се стави на 

гласање. По гласањето се констатираше дека од 22  присутни членови со 22 гласa „за“, беше 
усвоен следниот: 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  
1. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 

година до 30.09.2021 година. 
2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 

намена Г2 (лесна индустрија), Г3 (сервиси) и Г4 (стоваришта) во класа на намена А1 
(Домување во станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните објекти 
изградени во КО Башино Село. 

3. 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 Рудник. 

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-план на програми за развој на Општина Велес. 
6. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 година.  
7. Предлог- програма за изменување  и дополнување  на Програмата за  изработка на 

Урбанистички планови во Општина Велес за 2021 год.  
8. Предлог-програма за изменување  и дополнување  на активностите на Општина Велес 

во областа на уредување на градежно земјиште во 2021 година 
9. Програмски и финансиски извештај за фестивал на античка драма „Стоби“ за 2021 

година. 
10. Наративен и финансиски извештај за културната манифестација „58 Рацинови средби“. 

 
Се пристапи кон разгледување на точките: 

ТОЧКА 1. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2021 година до 30.09.2021 година 

Од страна на овластениот претставник од Градоначалникот на Општина Велес, Оливера 
Чанева беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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: Марјанчо Николов, Даниел 

Јаневски, Коста Нојков,  Игор Смилев и Елизабета Митревска Анѓелеска. 
Координаторите на советничките групи при дискусијата ги истакнаа и ставовите за  

изјаснување при гласањето по овој Квартелен извештај.  
Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од  22 присутни, со 13 гласа „против“, 9 гласа „воздржани“  не се усвои 
Кварталниот извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година 
до 30.09.2021 година. 

 
ТОЧКА 2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со 

класа на намена Г2 (лесна индустрија), Г3 (сервиси) и Г4 (стоваришта) во класа на намена 

А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните 

објекти изградени во КО Башино Село 

 
Од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрција беше дадено 

појаснување за предложениот материјал. 
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 своја дискусија и прашања се пријавија: Тодор Јаковлевски, Игор 

Стојанов, Марјанчо Николов и Пандорка лазарова Прличкова. 
Во расправата по оваа точка збор зема и Градоначалникот. 
Одговор на прашањата даде претставникот на општинската администрација и 

Грдоначалникот.  
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 утврдување на 
потреба за пренамена на површина со класа на намена Г2 (лесна индустрија), Г3 (сервиси) и 
Г4 (стоваришта) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 
намената на бесправните објекти изградени во КО Башино Село. 

 
ТОЧКА 3. 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 Рудник 

 
Од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрција беше дадено 

појаснување за предложениот материјал. 
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 своја дискусија и прашања збор зема: Тодор Јаковлевски. 
Одговор на прашањата 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 22 гласа „за“  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 
Рудник. 

 

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 

Од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрција беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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  22 присутни, со 22 гласа „за“  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-план на програми за развој на Општина Велес 

Од страна на Градоначалникот,  беше дадено појаснување по предложениот материјал. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

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

на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа:Марјанчо Николов, Елизабета 

Митревска Анѓелеска, Пандорка Лазарова Прличкова. 
Одоговор 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  Планот на програми за развој на 
Општина Велес. 



ТОЧКА 6. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2021 

година 

Од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрција беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

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

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 Програмата за изменување и 
дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 
економски развој за 2021 година. 

ТОЧКА 7. Предлог- програма за изменување  и дополнување  на Програмата за  

изработка на Урбанистички планови во Општина Велес за 2021 год.  

Од страна на Петре Цилаков, претставник на општинската администрција беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

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

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

констатира дека од  22 присутни, со 22 гласа „за“  се донесе Програмата за изменување  и 
дополнување  на Програмата за  изработка на Урбанистички планови во Општина Велес за 
2021 год. 

ТОЧКА 8. Предлог-програма за изменување  и дополнување  на активностите на 

Општина Велес во областа на уредување на градежно земјиште во 2021 година 

Од страна на Снежана Дервишова, претставник на општинската администрција беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. Кон предложениот материјал појаснување 
даде и Градоначалникот  

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

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

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

Марјанчи Николов, и Дејан Палашев. 
Одговор даде претставникот на администрацијата, а се вклучи и Градоначалникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од  22 присутни, со 14 гласа „за“ и 8 гласа „воздржани“  се донесе Програмата 

за изменување  и дополнување  на активностите на Општина Велес во областа на уредување 
на градежно земјиште во 2021 година. 

ТОЧКА 9. Програмски и финансиски извештај за фестивал на античка драма 

„Стоби“ за 2021 година 

Од страна на Сашо Димоски, претседател на Организациониот одбор на ФАД Стоби,  
беше дадено појаснување за предложениот материјал.  

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. 

Се отвори расправа по оваа точка. 



За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Елизабета Митревска Анѓелеска, 
Менка Андреева и Зоран Љутков. 

Одговор даде претседателот на организациониот одбор. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од  22 присутни, со 22 гласа „за“  се усвои Програмскиот и финансиски извештај 
за фестивал на античка драма „Стоби“ за 2021 година. 

ТОЧКА 10. Наративен и финансиски извештај за културната манифестација „58 

Рацинови средби“ 

Од страна на Анита Пивкова, претставник на општинската администрција беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

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. 

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 усвои Наративниот и финансиски извештај 
за културната манифестација „58 Рацинови средби“. 

Седницата беше закажана во 13:00 часот, започна со работа во 14:15, а заврши во 21:40 
часот. 

 

 
     Претседател 

 Број 25-                           на Советот на Општина Велес 
 .---.2021 година                                                                        Зоран Љутков  
 Велес  


