
З А П И С Н И К 
од 4. седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 23.11.2021 година 
 

 
Претседателот на Советот, Зоран Љутков констатираше дека на почетокот на седницата 

присуствуваат  22 члена  на Советот. 
Најнапред претседателот изрази жалење за автобуската сообраќајна несреќа во 

Република Бугарија  во која загинаа повеќе лица, меѓу кои и наши сограѓани. По изразите на 
сочувство, членовите на Советот со едноминутно молчење оддадоа почит на трагично 
загинатите.  

Потоа ја отвори 4-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 11:42 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 1. седница на Советот на Општина Велес. За расправа се пријави Игор Смилев 
со барање записниците од седници да се подготвуваат со поголемо образложение и подетелно 
да се запишуваат ставовите и мислењата на советниците. Други предлози немаше. 

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека од 22 присутни со 
22 гласа „за“ беше усвоен записникот  од 1. седница на СОВ. 

Претседателот го стави на расправа записникот од  2. седница на Советот на Општина 
Велес. За расправа се пријави Милица Ристовска Темелковска со забелешка во точка 13 каде 
треба да се корегираат гласовите на изјаснување на членовите и тоа наместо 22 „за“ треба да 
стои со 21 глас „за“ и 1 глас „воздржан“. Други предлози немаше. 

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека од 22 присутни со 
22 гласа „за“ беше усвоен записникот  од 2. седница седница на СОВ. 

Потоа претседателот го стави на расправа записникот од  3. седница на Советот на 
Општина Велес. За расправа  се пријави Пандорка Лазаровска Прличкова со забелешка во 
точка 3 каде треба да се корегираат гласовите на изјаснување на членовите и тоа наместо 22 
„за“ треба да стои со 14 гласа „за“ и 8 гласа „воздржани“. Други предлози немаше. 

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека од 22 присутни со 
22 гласа „за“ беше усвоен записникот од 3. седница седница на СОВ. 
 
 По ова Претседателот на Советот ги прочита точките кои се предложени во следниот 

 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д  

 
1. Предлог-одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Велес. 
2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Велес за 

2021година. 
3. Предлог-одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Велес за 2021 

година. 
4. Предлог-одлука за утврдување на приоритетен проект „Изградба на водоснабдителен 

систем за населено место Сопот во рамките на Вториот проект за подобрување на 
општинските услуги-МСИП 2, финансиран со под-заем од Меѓународната банка за 
обнова и развој (Светска Банка).  

5. Предлог-одлука за кофинансирање на приоритетен проект „Изградба на 
водоснабдителен систем за населено место Сопот“. 

6. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на уредување на 
градежното земјиште на просторот на Општина Велес во 2022 година. 

7. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во урбанистичкото планирање во 
2022 година. 

8. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2022 година. 

9. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот економски 
развој  и Евроинтеграции во 2022 година. 



10. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на информатичката 
технологија во 2022 година. 

11. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на 
животната средина во 2022 година. 

12. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и 
јавното зеленило во 2022 година. 

13. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на културата и 
меѓународната соработка во 2022 година. 

14. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 
2022 година. 

15. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита 
во 2022 година. 

16. Нацрт -програма за активностите на Општина Велес во областа на здравствената 
заштита во 2022 година. 

17. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 
година. 

18. Нацрт-програма за активностите на Oпштина Велес за поддршка на младите во 2022 
година. 

19. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор 
во 2022 година. 

20. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за вршење на 
расход на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Велес. 

21. Предлог-решение за именување членови на Комисијaта за доделување актерска 
награда за животно дело „Петре Прличко“ за 2021 година. 

22. Предлог-решение за разрешување и именување членови на Комисија за стипендирање 
на талентирани ученици и студенти. 

23. Предлог-решение за одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Велес 
за 2021 година. 

24. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување основни средства и 
ситен инвентар на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес. 

25. Предлог-решение за разрешување и именување на преставник на Општина Велес за 
член на Училишен одбор на ООУ „Блаже Конески“ Велес. 

26. Предлог-решение за разрешување и именување член на Надзорен одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на „ЈКП Дервен“ Велес 

27. Предлог-решение за разрешување  и именување претставници на Општина Велес за 
членови на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес. 
 

 По ова вака предложениот дневниот ред се стави на гласање. 
 По гласањето се констатираше дека од 22 присутни членови со 22 гласа „за“, беше 
усвоен следниот: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Предлог-одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Велес. 
2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Велес за 

2021година. 
3. Предлог-одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Велес за 2021 

година. 
4. Предлог-одлука за утврдување на приоритетен проект „Изградба на водоснабдителен 

систем за населено место Сопот во рамките на Вториот проект за подобрување на 
општинските услуги-МСИП 2, финансиран со под-заем од Меѓународната банка за 
обнова и развој (Светска Банка).  

5. Предлог-одлука за кофинансирање на приоритетен проект „Изградба на 
водоснабдителен систем за населено место Сопот“. 

6. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на уредување на 
градежното земјиште на просторот на Општина Велес во 2022 година. 

7. Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во урбанистичкото планирање во 
2022 година  



8. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2022 година. 

9. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот економски 
развој и Евроинтеграции во 2022 година. 

10. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на информатичката 
технологија во 2022 година. 

11. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на 
животната средина во 2022 година. 

12. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и 
јавното зеленило во 2022 година. 

13. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на културата и 
меѓународната соработка во 2022 година. 

14. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 
2022 година. 

15. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита 
во 2022 година. 

16. Нацрт -програма за активностите на Општина Велес во областа на здравствената 
заштита во 2022 година. 

17. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 
година. 

18. Нацрт-програма за активностите на Oпштина Велес за поддршка на младите во 2022 
година. 

19. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор 
во 2022 година. 

20. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за вршење на 
расход на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Велес. 

21. Предлог-решение за именување членови на Комисијaта за доделување актерска 
награда за животно дело „Петре Прличко“ за 2021 година. 

22. Предлог-решение за разрешување и именување членови на Комисијата за 
стипендирање на талентирани ученици и студенти. 

23. Предлог-решение за одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Велес 
за 2021 година. 

24. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување основни средства и 
ситен инвентар на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес. 

25. Предлог-решение за разрешување и именување на преставник на Општина Велес за 
член на Училишен одбор на ООУ „Блаже Конески“ Велес. 

26. Предлог-решение за разрешување и именување член на Надзорен одбор за контрола 
на материјално-финансиското работење на „ЈКП Дервен“ Велес 

28. Предлог-решение за разрешување  и именување претставници на Општина Велес за 
членови на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес. 
 
Се премина во расправа по точките. 

 

ТОЧКА 1. Предлог-одлука за верификација на мандат на член на Советот на 
Општина Велес 
 

Од страна на претседателот на Верификационата комисија беше даден извештај од 
работата на оваа Комисија  по  оваа точка. 

Се отвори расправа. 
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 верификација на мандат 
на член на Советот на Општина Велес.  

По верификацијата на мандатот на членот Нада Јованова, беше положена свечена 
заклетва.  

 

 



ТОЧКА 2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на 
Општина Велес за 2021 година 
 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Оливера Чанева, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Дополнување кон материјалот даде и Градоначалникот. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Процедурално од страна на Катерина Ефремова беше дадено  видување за изработката 

на оваа одлука, користењето и примената на членовите од законот кои ја определуваат оваа 
материја. Со дадени насоки во иднина да се користат одредби од законот кои се наведени во 
законите од секоја областа со која се уредува некоја одлука. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија, прашања и предлози збор земаа: Марјанчо 

Николов, Игор Смилев, Ќирил Гајдов и Драган Димески. 
Одговор даде претставникот на општинската адмнистрација, а во одговорите се вклучи 

и Градоначалникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од  23 присутни, со 12 гласа „за“ и 3  гласа „воздржани“ 

(другите не се изјаснуваат), се донесе Одлуката за измена на распоредот на средства на 
Буџетот на Општина Велес за 2021 година. 

 

 

ТОЧКА 3. Предлог-одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина 
Велес за 2021 година 

 
Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Оливера Чанева, 

беше дадено појаснување по предложениот материјал. 
Дополнување кон материјалот даде и Градоначалникот. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

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

истакнувајќи го ставот на советничката група при изјаснувањето по оваа точка. При ова го 
истакна и барањето кое се однесува за изработката на материјалите за Буџет и промена на 
средства, и тоа доколку се во форма што ја пропишува орган и не може да биде менлива, 
образложението кон актите да биде поголемо и појасно за сите да имаат увид за која промена 
станува збор. 

Одговор даде претставникот на општинската адмнистрација, а во одговорите се вклучи 
и Градоначалникот. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од  23 присутни, со 12 гласа „за“ и 3  гласа „воздржани“ 

(другите не се изјаснуваат), се донесе Одлуката за проширување на средства на Буџетот на 
Општина Велес за 2021 година. 

 

ТОЧКА 4. Предлог-одлука за утврдување на приоритетен проект „Изградба на 
водоснабдителен систем за населено место Сопот во рамките на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги-МСИП 2, финансиран со под-заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка)  

 
Од страна на овластениот преставник на општинската администрација  Петре Цилаков, 

беше дадено појаснување по предложениот материјал. 



Коста Нојков, заменик 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. 
За расправа со своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика збор земаа: 

Пандорка Лазаровска Прличкова, Игор Смилев, Тодор Јаковлевски и Катерина Ефремова. 
Одговор на поставените прашања даде 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 приоритетен проект: „Изградба на водоснабдителен систем за населено 
место Сопот во рамките на Вториот проект за подобрување на општинските услуги-МСИП 2, 
финансиран со под-заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка).  
 

ТОЧКА 5. Предлог-одлука за кофинансирање на приоритетен проект „Изградба на 
водоснабдителен систем за населено место Сопот“ 

 
Од страна на овластениот преставник на општинската администрација  Петре Цилаков, 

беше дадено појаснување по предложениот материјал. 
Коста Нојков, заменик претседател на Комисијата за  Статут и прописи, поднесе 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Марјанчо Николов. 
Одговор на поставените прашања даде 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 кофинансирање на приоритетен проект „Изградба на водоснабдителен систем за населено 
место Сопот“. 
 

ТОЧКА 6. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес  во областа на 

уредување на градежното земјиште во 2022 година 

 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Снежана 
Дервишова, беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Дополнување кон материјалот 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. 
За расправа збор со своја дискусија, прашања и предлози збор земаа: Димитар Абрашев 

и Марјанчо Николов истакнувајќи го ставот на советничката група. Во расправата се вклучија и 
Игор Смилев, Катерина Ефремова и Драган Димески.  

Одговор даде претставникот на општинската администрација и 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на уредување на градежно 
земјиште во 2022 година. 
 



ТОЧКА 7. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на  

урбанистичкото планирање во 2022 година 

 

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. 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација  Петре Цилаков, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на урбанистичкото 
планирање во 2022 година. 

 

ТОЧКА 8. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2022 

година  

 

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

Дејан Палашев, член на Комисијата во отсуство на претседател и заменикот на 
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, поднесе 
извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Елизабета 
Јовчевска, беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа со своја дисусија и прашања збор земаа: Драган Димески и Тодор 

Јаковлевски. 
Одговор по поставените прашања даде претставникот и Градоначалникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од  20 присутни, со 20 гласа „за“ се утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, 
противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2022 година. 

 
 

ТОЧКА 9. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

Локален економски развој и Евроинтеграции во 2022 година  

 

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

Дејан Палашев, член на Комисијата во отсуство на претседател и заменикот на 
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, поднесе 
извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Петре Цилаков 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа со своја дисусија и прашања збор земаа: Игор Стојанов, Елизабета 

Митревска Анѓелеска и Пандорка Лазаровска Прличкова. 
Одговор по 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 ласа „за“  се утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на Локален економски развој 
и Евроинтеграции во 2022 година.  

 
 

ТОЧКА 10. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 
информатичката технологија во 2022 година 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка 
Пандорка Лазаровска Прличкова, заменик на претседателот во Комисијата за 

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

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Данче Манева 
Палашев, беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа со своја дисусија и прашања збор зема: Игор Смилев. 
Одговор по поставените прашања даде претставникот на општинската администрација 

а во дел одговори и 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на информатичката 
технологија во 2022 година. 
 

ТОЧКА 11. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

заштитата на животната средина во 2022 година 

 

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

Пандорка Лазаровска Прличкова, заменик на претседателот во Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација  Билјана Шуркова 
Манаскова, беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов, Дејан 

Палашев, Игор Смилев, Мансур Бачевац, Пандорка Лазаровска Прличкова и Димитар 
Абрашев. 

Одговор даде преставникот и во дел на одговорите се вклучи 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на животната 
средина во 2022 година. 

 

ТОЧКА 12. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

јавната чистота и јавното зеленило во 2022 година 

 

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. 

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Билјана Шуркова 
Манскова, беше дадено појаснување по предложениот материјал. 



Се отвори расправа. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов, Весна 

Атанасовска, Дејан Палашев, Пандорка Лазаровска Прличкова и Драган Димески. 
Одоговор на поставените прашања даде 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното 
зеленило во 2022 година. 
 

ТОЧКА 13. Нацрт-програма 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.  

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија, прашања, предлози, реплики и контрареплики збор 

земаа: Маргица Урумова, Игор Стојанов, Менсур Бачевац, Тодор Јаковлевски, Зоран Љутков, 
Пандорка Лазаровска Прличкова, Елизабета Митревска Анѓелеска, Ружица Петрушевска 
Николовска, Даниел Јаневски, Ќирил Гајдов и Драган Димески. 

Одговор даде преставникот и се вклучи 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и 
меѓународната соработка во 2022 година. 
  

ТОЧКА 14. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

образованието 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.  

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија и прашања и предлози збор земаа: Милица 

Ристовска Темелковска, Елизабета Митревска Анѓелеска, Ќирил Гајдов, Катерина Ефремова, 
Нада Јованова и Драган Димески. 

Одговор даде преставникот и се вклучи 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2022 
година. 

 

ТОЧКА 15. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

социјалната заштита 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.  

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал.  

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија и прашања збор зема: Маргица Урумова. 
Одоговор даде преставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од  23 присутни, со  23 гласа „за“  се утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 
2022 година. 
  

ТОЧКА 16. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

здравствената заштита 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.  

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија и прашања збор земаа: Маргица Урумова и Менсур 

Бачевац. 
Одговор даде преставникот, а во дел на одговорите 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 утврди текстот на 

Нацрт -програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита 
во 2022 година. 

 

ТОЧКА 17. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

спортот 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.  

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

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија и прашања, предлози, реплики и контрареплики 

збор зема: Даниел Јаневски, Димитар Абрашев, Тодор Јаковлевски, Драган Димески, Менсур 
Бачевац, Катарина Ефремова, Пандорка Лазаровска Прличкова и Кирил Лазов. 

Одговор 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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година. 
  

ТОЧКА 18. Нацрт-програма за активностите на Oпштина Велес за поддршка на 

младите 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.  

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

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија и прашања збор зема: Зоран Љутков. 
Одговор даде преставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“ се утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Oпштина Велес за поддршка на младите во 2022 година. 
 

ТОЧКА 19. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес за поддршка на 

граѓанскиот сектор во 2020 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.  

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

Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Анита Пивкова, 
беше дадено појаснување по предложениот материјал. 

За расправа збор со своја дискусија и прашања збор зема: Марјанчо Николов. 
Одговор даде преставникот. 
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 утврди текстот на 

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 
2022 година. 

 

ТОЧКА 20. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисија за 
вршење на расход на основни средства и ситен инвентар сопственост 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 расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од  23 присутни, со 15 гласа „за“  се донесе Решението 

за именување претседател и членови на Комисија за вршење на расход на основни средства 
и ситен инвентар сопственост на Општина Велес, со кое за претседател се именува Магдалена 
Спасева и за членови се именуваат Весна Атанасовска и Нада Јованова. 

 

 

ТОЧКА 21. Предлог-решение за именување членови на Комисијата за доделување 

Актерска награда за животно дело „Петре Прличко“ за 2021 година 

 



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 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 Решението 

за именување членови на Комисијата за доделување Актерска награда за животно дело „Петре 
Прличко“ за 2021 година, со кое за членови се именуваат: Жарко Спасовски, Зорица П.Панчиќ 
и Катерина Момева. 
 

ТОЧКА 22. Предлог-решение за разрешување и именување членови на Комисија 
за стипендирање на талентирани ученици и студенти  

 

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 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 Решението 

за разрешување и именување членови на Комисија за стипендирање на талентирани ученици 
и студенти, со кое се разрешуваат членовите:Живко Пренџов, Сениха Брзева, Тодор Најдов, 
Максут Бакиовски и Славче Радевски, а се именуваат: Менка Андреева, Катерина Ефремова, 
Снежана Бошевска, Горан Богоевски и Сања Карабатова Игновска. 
 

ТОЧКА 23. Предлог-решение за одобрување финансиски средства од Буџетот на 

Општина Велес за 2021 година 

 

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

Се отвори расправа. 
За расправа збор со своја дискусија збор зема: Ќирил Гајдов. 
Со барање  да се превземат активности од општинската администрација, паушалот за 

овој месец да биде префрлен на сметка на барателот, воедно исто такво барање беше 
наведено од страна на членот Милица Ристовска Темелковска која го отстапува својот паушал 
на барателот. 

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 Решението 

за одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Велес, со кое на барателот се 
одобруваат 30.000 денари како еднократна помош од Буџетот. 

 
 

ТОЧКА 24. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување 
основни средства и ситен инвентар на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Директорот на ООУ „Панко Брашнаров“ даде податоци за расходување на материјалите 

кои се предлог на оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправа со дискусија и прашања збор зема: Даниел Јаневски. 
Одговор даде директорот на ООУ. 
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 Решението 

за давање согласност на Одлука за расходување основни средства и ситен инвентар на ООУ 
„Панко Брашнаров“ Велес. 

 



 
ТОЧКА 25. Предлог-решение за разрешување и именување преставник на Општина 

Велес за член на Училишен одбор на ООУ „Блаже Конески“ 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 расправа со свој предлог се пријави: Димитар Абрашев давајќи предлог за член да 

се именува Цветко Николовски, за кого даде и податоци за неговите активности во повеќе 
области. Во расправата се вклучи и Игор Смилев. 

Процедурално од членот Марјанчо Николов, беше побарано од претседателот да се 
даде точна бројка на членови кои имаат право на глас по оваа точка, со оглед на тоа дека има 
членови кои работат во оваа  институција. 

Претседателот наведе дека право на глас по оваа точка имаат вкупно 21 член. 
Од страна на членот Драган Димески се побара поименично изјаснување на членовите 

по дадените предлози. 
Во расправа по оваа точка во делот на изјаснувањето и начинот на предлог за 

поименично изјаснување се вклучија: Марјанчо Николов, Коста Нојков, Драган Димески и  
Катерина Ефремова. Понатаму се вклучија во расправа и Менсур Бачевац и Игор Смилев.  

По ова од страна на претседателот беше истакнато дека поради нејасност при 
изјаснувањето на членовите при гласањето ќе се спроведе поимнично изјаснување. 

По прозивката на секој член да го даде изјаснување со гласања „за“, „против“ или 
„воздржан“ најнапред се изјаснија по предлогот на Комисијата. При изјаснувањето се 
констатира дека од вкупно присутни 22 члена, со 11 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 2 члена се 
изјаснија дека се изземаат од гласање, не се прифати вака дадениот предлог. 

По ова се премина на гласање по предлогот на членот Димитар Абрашев, по гласањето 
се констатира дека од вкупно присутни 22 члена, со 10 гласа „за“, 11 гласа „против“ од кои 2 се 
изземаат од гласањето, не се прифати вака дадениот предлог. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека според бројот на гласовите при изјаснувањето на 

членовите од СОВ за предлозите за член на УО, Решението за разрешување и именување  
преставник на Општина Велес за член на Училишен одбор на ООУ „Блаже Конески“ Велес, не 
го доби потребното мнозинство. 

 
ТОЧКА 26. Предлог-решение за разрешување и именување член на Надзорен 

одбор за контрола на материјално-финансиското работење на „ЈКП Дервен“ 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 изземање од гласање по оваа точка известија: Весна Атанасовска и Марјанчо 

Николов. Од страна на Игор Смилев беше известено дека по оваа точка ќе гласа воздржано. 
Покасно за изземање се најави и Тодор Јаковлевски. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 11 гласа „за“, 1 глас „против“ и 8 

гласа „воздржани“, каде 3 члена се изземаат, се констатираше дека ова Решение не го доби 
потребното мнозинство. 

 
ТОЧКА 27. Предлог-решение за разрешување и именување претставнници на 

Општина Велес за членови на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“ 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 расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање.  
По гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 14 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 

глас „воздржан“ се донесе Решението за разрешување и именување претставнници на 



Општина Велес за членови на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес, со кое се 
разрешуваат Билјана Штипјанова и Ирена Кузева  а се именуваат Ѓорѓина Ристовска и Марина 
Радевска.  
 

Седницата беше закажана за во 10:00 часот, почна со работа во 11:42, а заврши во 23:40 
часот. 

 
  Претседател 

        Број 25-____/1                                                на Советот на Општина Велес, 
       ___.11.2021 година                                                      Зоран Љутков 
      Велес 

 


