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З А П И С Н И К 
од 5-та седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 06.12.2021 година 
 

Претседателот на Советот, Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 
седницата присуствуваат 23 членa на Советот. 

Претседателот ја најави презентација на спроведените активности во рамките на 
проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементација“, која ќе биде 
спроведена од страна на преставник на Програма за развој на Обединетите нации – УНДП и 
преставник од партнерот во овој проект – Здружението на финансиските работници. По 
презентацијата ќе се продолжи по работа по точките од Дневиот ред за оваа седница. 

 
Потоа ја отвори 5-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 15:15 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од  4-та седница на Советот на Општина Велес. За расправа  се пријави Коста 
Нојков со барање записниците од седници да бидат нумерирани, за подобра прегледност на 
страните. Потоа имаше забелешка во точка  4 да се избрише зборот „заменик“ кај Комисијата 
за Статаут и прописи. Како и во точка 25 и 26 да се евидентираат членовите на Советот кои 
се изземаат при гласањето по точките. 

Други предлози немаше. 
По ова записникот со забелешките се стави на гласање и по гласањето се утврди дека 

23 присутни со 23 гласа „за“ беше усвоен записникот  од 4-та седница седница на СОВ. 
 
За седницата го предлагам следниот  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Советнички прашања. 
2. Предлог-одлука за доделување на гробно место на Јавната установа Меѓуопштински 

центар за социјална работа Велес. 
3. Предлог-одлука за усвојување Стратегија за Локален економски развој на Општина 

Велес  2021-2025год. 
4. Предлог-одлука за утврдување Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, Општина Росоман и 
Општина Демир Капија. 

5. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на уредувањето на 
градежното земјиште во 2022 година. 

6. Предлог-програма за активностите на Општина Велес  во  областа на урбанистичкото 
планирање во 2022 година. 

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

8. Предлог -програма за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот 
економски развој и Евроинтеграциите во 2022 година. 

9. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на информатичката 
технологија во 2022 година. 

10. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на 
животната средина во 2022 година. 

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

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

13. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 
2022 година. 

14. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на социјалната 
заштита во 2022 година. 

15. Предлог -програма за активностите на Општина Велес во областа на здравствената 
заштита во 2022 година. 
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16. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 
година. 

17. Предлог-програма за активностите на Oпштина Велес за поддршката на младите во 
2022 година. 

18. Предлог-програма за активностите на Општина Велес за поддршката на граѓанскиот 
сектор во 2022 година. 

 

Од страна на претседателот до СОВ беше напоменато дека до него се пристигнати два 
предлога од Градоначалникот и тоа: предлог за симнување на точка со ред. број 3. Предлог-
одлука за усвојување Стратегија за Локален економски развој на Општина Велес  2021-
2025год. Појаснување за предлогот за симнување на оваа точка даде Градоначалникот. 

Како друг предлог е барањето за поставување на две точки на Дневен ред по итна 
постапка и тоа: 

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

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

година. 

Од страна на Оливера Чанева беше дадено поединечно изјаснување за итноста по овие 

точки. 

По изјаснувањето за итноста по првата точка се констатира дека за итноста членовите 

на СОВ се  изјаснија со 15 гласа „за“, и оваа точка стана составен дел на овој дневен ред. 

По другата точка за итноста членовите се изјаснија со 15 гласа „за“ и се констатира дека 

и оваа точка стана составен дел на овој дневен ред. 

Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред со дополнувањето, се стави 
на гласање. По гласањето се констатираше дека од 23 присутни членови со 17 гласa „за“ и 5 
глас „воздржани“, беше усвоен следниот: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Советнички прашања. 
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 доделување на гробно место на Јавната установа Меѓуопштински 

центар за социјална работа Велес. 
5. Предлог-одлука за утврдување Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, Општина Росоман и 
Општина Демир Капија. 

6. Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на уредувањето на 
градежното земјиште во 2022 година. 

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

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

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

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

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

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

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



3 

 

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

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

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

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

18. Предлог-програма за активностите на Oпштина Велес за поддршката на младите во 
2022 година. 

19. Предлог-програма за активностите на Општина Велес за поддршката на граѓанскиот 
сектор во 2022 година. 

 
 Се пристапи кон разгледување на точките: 
 

ТОЧКА 1:  Советнички прашања 

 

Драган Димески 

Сугестија во иднина при распишување на тендери за крпење на дупки да се вметне и 

рок за затворање на дупките по нивно отворање. Одговор Градоначалник 
 

Кирил Лазов 
Колку средства Општина Велес има вложено во последните четири години во 

спортската сала Гемиџии. Градоначалник писмено ќе достават одговор 

 

Весна Атанасовска 

1.Има информација дека договорот за набавка на електрична енергија е раскинат дали 

службите се обратиле писмено до фирмата и што е одговорот?  

2.Дали предметите за легализација се работат со поголем интензитет? 

 

Даниел Јаневски 

Дали општина Велес има механизам врз квалитетот на сработеното од страна на 

фирмите за реконструкција на улици? Одговор Градоначалник 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска 

Дали Општина Велес врши надзор врз издавањето на спортските сали? Одговор 

Градоначалник 
 

Коста Нојков 
Податоци за високи судски трошоци на општината за случајот со предвремено 

ракинување на договори на определено време на вработени во општината и дали некој ќе 

сноси одговорност ако се лоцирара вина за незаконско раскинување на договорите. 

 Одговор Градоначалник 
 

Менка Андреева 

Информација за организирање на превозот на ученици во општина Велес.  
Писмен одговор 

 

Дејан Палашев 
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Информација за едносмерно одвивање на сообраќајот на улица Архепископ Михаил. 

Одговор Градоначалник. 
Игор Стојанов: Колку севкупно има извршено вработувања во општинската 

администрација во периодот од 2017 до денес? Одговорот да се даде на писмено. 

 

Невзат Муаремовски 

Проблем со изведување на водоводна мрежа Раштани-Бузалково и оштетена банкина. 

До каде е со изградбата на училишната зграда во с. Клуковец ? 

Одговор даде Градоначалникот. 
 

Игор Смилев: 

1. Да се уредат испустите на фекалии во реката Вардар под мало мовче, Градски парк 
и зграда на НВО. 

2. До каде е со вработувањето и обезбедувањето на лице за животна средина или 

овластен инспектор за животна средина?  

Одговор даде Градоначалникот. 
 

Димитар Абрашев 
1.Одронот во близина на железничката пруга во населба Речани е во многу лоша 

состојба, дали се планира нешто да се превземе иако имаме сознание дека овој пат не е во 

надлежност на општината? 

Сугестија, по жалби на граѓани се доцнело и не биле доставувани  Решенијата за 

данок, ако може тој процес да се подобри и се доставуваат решенијата навреме.  

Одговор даде Градоначалникот. 
 

Маргица Урумова 

 1.Кој се новите сообраќајни решенија во центарот на градот согласно проектот Смарт 
решенија и што се планира со паркирањето во центарот на градот? 

2. По кој критериуми е избран вршителот на должност директор на ЈКП Дервен? 

Одговор даде Градоначалникот. 
 

Марјанчо Николов 
1.Што се планира со платениот паркинг во градот, по најавата дека ова ќе се укине и 

доколку има некое ново решение што би било тоа и кога би се решавало? 

2. Во врска со изградбата на тротоарот во населба Речени, со појаснување за 

неопходната потреба за изградба на истиот?  

Одоговор даде Градоначалникот. 
 

Ружица Петрушевска Николовска 

1.Дали може да се превземе нешто околу поставувањето на заштитна ограда на 

просторот кај гаражите спрема полиција, на плочата врз гаражите, како и кај канлот на 

железничката пруга спрема Пан такси? 

2.Дали може да има сообраќајно решение односно лежечки полицаец во близина на 

ООУ Васил Главинов? Одговор даде Градоначалникот. 
 

Катерина Ефремова 

1.Често пати се склучува исклучување на осветлувањето на Мало мовче , дали е некое 

ново решение во заштета или е друг проблем? Одговор даде Градоначалникот. 
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Менсур Бачевац 

1.До каде е со водоводната линија во с. Оризари и се уште не се опфатени сите жители 

во селото? 

2.Исто така и со канализационата мрежа во с. Оризари, со објаснување за досегашните 

постапување за овие проблеми од претходниот градоначалник?  

Одговор даде Градоначалникот. 
 

Милица Ристовска Темелковска: 

1.Дали е планирано новогодишно украсување во градот, кога би било тоа и дали има 

изведувач за оваа работа?  

Одговор даде Градоначалникот. 
 

Тодор Јаковлевски 

 1.Градинката Димче Мирчев –жаба зграда дали се планира смирување на сообраќајот 
во овој дел со поставување на легнат полицаец? 

 2. При изведувањето на градежните работи во центарот на градот се има сознание 

дека има некој проблем со изведувањето дали при запирањето на ова активност ќе има некој 
трошок на сметка на граѓаните? 

Одговор даде Градоначалникот 
 

Пандорка Лазаровска Прличкова 

1.Зошто е поништен конкурсот за вработување на тројца вработени, кога на тој начин 

би се довело до судски постапки и трошоци на општината, и информација за бројот на 

вработени од 2013 година до 2021 година? 

2. Жители на ул. „Маца Овчарова“ имаат проблем со водоводната линија да се излезе 

на лице место и да се утврди состојбата за што се однесува и на кое место треба да се 

разреши проблемот – барам одговор на писмено. 

 

Ќирил Гајдов  
1.Да се достави на писмено која беше финансиската состојба на сметката на 

општината која ја затековте при преземањето на финкцијата Градоначалник. 
2.На ул. „Мечин Камен“ се започнаа некои активности во врска со спроведување-

приклучување на канализационата мрежа на овој потег, жителите нешто самостојно 

започнале и 30-тина лица се судруваат со овој проблем. Одговор на писмено. 

  

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

 
Од страна на Оливера Чанева овластен преставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал 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 точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Игор Смилев. 
Одговор даде преставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  19 присутни, со 14 гласа „за“  (другите не се 

изјаснуваат), се донесе Одлуката за измена на распоредот на средства на Буџетот на 
Општина Велес за 2021година. 
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ТОЧКА 3:  Предлог-одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина 
Велес за 2021 година 

 
Од страна на Оливера Чанева овластен преставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал 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 точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По гласањето се констатира дека од 19 присутни, со 14 гласа „за“  (другите не се 
изјаснуваат), се донесе Одлуката за проширување на средства на Буџетот на Општина Велес 
за 2021 година. 

 
 
ТОЧКА 4:  Предлог-одлука за доделување на гробно место на Јавната установа 

Меѓуопштински центар за социјална работа Велес 
 

Од страна на Елизабета Јовчевска овластен преставник од општинската 
администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

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

работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Дејан Палашев. 
Одговор даде преставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По гласањето се констатира дека од 19 присутни, со 19 гласа „за“  се донесе Одлуката 
за доделување на гробно место на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа Велес. 

 
ТОЧКА 5:Предлог-одлука за утврдување Предлог за воспоставување 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, 
Општина Росоман и Општина Демир Капија 
 

Од страна на Елизабета Јовчевска овластен преставник од општинската 
администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Појаснување за проектот даде и Градоначалникот на Општина Велес. 

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

работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Тодор Јаковлев. 
Одговор даде Градоначалникот 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 19 присутни, со 19 гласа „за“  се донесе Одлуката 

за утврдување Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Велес, 
Општина Градско, Општина Лозово, Општина Росоман и Општина Демир Капија. 
 

 

ТОЧКА 6: Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на просторот на 

Општина Велес за 2022 годинa 
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Најнапред претседателот на СОВ напомена дека од Градоначалникот до претседателот 
по оваа програма  доставен е еден амандман со архивски број 08-4645/1 од 06.12.2021год.. 
Градоначалникот даде појаснување за вака доставниот амандман.  

По ова беше дадено извештај од работата на Комисијата за Статут и прописи, по 
поднесените амандмани по оваа програма, дека истите се уредени изготвени согласно 
Деловникот. 

Се продолжи кон разгледување на следните доставени амандмани 
 -се започна со расправа по 4 –ри амандмани со бр. 25-4615/1 од 03.12.2021година, 

поднесени од членови на Советничката група на СДСМ и коалицијата. 
Преставник на прелагачот на амандманите Марјанчо Николов. 
По расправата по 1-от поднесен амандман и даденото видување од Градоначалникот, 

предлагачот го повлекува. 
За 2-ро поднесениот амандман по расправа Градоначалникот како предлагач на 

програмата го прифати вака предложениот амандман. 
За 3-то поднесениот амандман по расправа Градоначалникот како предлагач на 

програмата го прифати вака предложениот амандман, за кое појаснување даде и 
претставникот на администрацијата Снежана Дервишова. 

За 4-то поднесениот амандман, по изјаснувањето од предлагачот, Градоначалникот го 
прифака овој амандман. 

 Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4624/1 од 03.12.2021година  од 
Координторот на советничка група на Левица. Од страна на Димитар Абрашев беше дадено 
појаснување на амандманот. Додека по ова Градоначалникот се изјаснува дека амандманот 
се прифака. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4628/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Елизабета Митревска Анѓелеска даде 
појаснување по него.  Градоначалникот се изјаснува по овој амандман и го прифака истиот. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4629/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Елизабета Митревска Анѓелеска даде 
појаснување по него.  Градоначалникот се изјаснува по овој амандман и го прифака истиот. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4630/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Весна Атанасовска даде појаснување по 
него.  Градоначалникот се изјаснува по овој амандман и го прифака истиот. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4631/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Коста Нојков даде појаснување по него.  
Градоначалникот даде појаснување за причината за неприфаќањето на овој амандман. 
Предлагачот го повлекува овој амандман 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4632/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Дејан Палашев даде појаснување по него.  
Градоначалникот се изјаснува по овој амандман и го прифака истиот. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4633/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Даниел Јаневски даде појаснување по 
него.  Градоначалникот се изјаснува по овој амандман и го прифака истиот. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4634/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Даниел Јаневски даде појаснување по 
него.  Градоначалникот се изјаснува по овој амандман и го прифака истиот. 

Се пристапи кон разгледување на амандман со бр. 25-4635/1 од 03.12.2021година, 
поднесен од група членови на СОВ. Претставникот, Дејан Палашев даде појаснување по него.  
Градоначалникот се изјаснува со образложение дека не се прифака. По ова предлагачот се 
изјасни дека  го повлекува итиот. 

Се продолжи во расправа по програмата. Предлагачот нема дополнување по истата. 
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. 
За расправата немаше пријавено никој. 
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По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2022 годинa. 
 

ТОЧКА 7: Предлог-програма за изработка на Урбанистички планови  во Општина 
Велес за 2022 година 

 

Предлагачот на програмата Градоначалникот со дополнување воедно и со појаснување 
по предложениот материјал и од страна на овластениот претставник Петре Цилаков. 

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 расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

за изработка на Урбанистички планови  во Општина Велес за 2022 година. 
 

ТОЧКА 8: Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 
заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2021 

година  
 

Од страна на предлагачот немаше дополнување по текстот на предлог-програмата. 
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 расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 21 гласа „за“ (два члена се изземаат 

Пандорка Лазарова Прличкова  и Менсур Бачевач)  се донесе Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и 
управувањето со кризи во 2021 година.  
 

ТОЧКА 9: Програма-програма за активностите на Општина Велес во областа на 
Локалниот економски развој и евроинтеграциите во 2022 година 

 

Најнапред претседателот на СОВ напомена дека од Градоначалникот по оваа програма  
доставен е 1 амандман бр.08-4645/1 од 06.12.2021год.  

По ова од страна на Комисијата за Статут и прописи, се даде извештај за работата на 
комисијата по поднесениот амандман дека е во согласност со Деловникот и станува составен 
дел на оваа програма, затоа што е доставен од предлагачот. 

Се продолжи во расправа по програмата. Предлагачот нема дополнување по истата. 
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 расправата со своја дискусија и прашања збор зема: Марјанчо Николов,  
Одоговор на прашањато даде Градоначалникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
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По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 
за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот економски развој и 
Евроинтеграциите во 2022 година. 
 

ТОЧКА 10: Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 
информатичката технологија во 2022 година 

 

Од страна на овластениот претставник од општинската администрација Данче Манева 
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. 
За расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

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

ТОЧКА 11: Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

заштитата на животната средина во 2022 година 
 

Најнапред претседателот на СОВ напомена дека од членови на Советот се поднесени 
3 амандмани по оваа програма. 

По ова беше дадено извештај од работата на Комисијата за Статут и прописи, по 
поднесените амандмани по оваа програма, дека истите се уредени изготвени согласно 
Деловникот. 

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

Се продолжи кон разгледување на доставените амандмани 
 -се започна со расправа по 1-от амандмани со бр. 25-4604/1 од 03.12.2021година, 

поднесен од Советничката група на политичката партија Ливица.  
Преставник на прелагачот на амандманите Игор Смилев, го образложи прво 

предложениот амандмам. Градоначалникот напомена дека за оваа материја има доставено и 
амандман од страна на советничката група на СДСМ и коалицијата со бр. 25-4617/1 од 
03.12.2021година., и расправата по нив да се води заедно. Од страна на овластениот 
преставник на администрацијата Билјана Шуркова Манаскова беше дадено појаснување за 
состојбата на мерните станици во градот и потребата од согласност за поставување на истите 
од надлежен орган. Со прашања по амандманот се вклучи и Пандорка Лазарова Прличкова. 
Димитар Абрашев со предлог да не се предлага како број на колку мерни уреди треба да се 
набават, туку средствата да се наменат за набавка на мерните уреди. Овој амандман се 
прифака од страна на Градоначалникот. Додека предложениот амандман  од страна на 
советничката група на СДСМ и коалицијата се повлекува од предлагачот.    

По поднесениот амандман  со бр. 4626/1 од 03.12.2021година, поднесен од 
Советничката група на политичката партија Ливица. Преставникот Димитар Абрашев даде 
појаснување по вака предложениот амандман. По расправа Градоначалникот како предлагач 
на програмата го прифати вака предложениот амандман. 

Се премина во расправа по предлог-програмата. 
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. 
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За расправата со своја дискусија  збор зема: Марјанчо Николов. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

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

 
ТОЧКА 12: Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

јавната чистота и јавното зеленило во 2022 година 

 
Предлагачот на програмата, нема дополнување 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. 
За расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 20  гласа „за“  3 се изземат 

(Марјанчо Николов, Весна Атанасовска и Тодор Јаковлевски) се донесе Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на јавната чистота и јавното зеленило во 2022 
година. 

 
ТОЧКА 13: Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

културата и меѓународната соработка во 2021 година 

 

Беше даден извештај од работата на Комисијата за Статут и прописи, по поднесените 
амандмани по оваа програма, дека истите се уредени изготвени согласно Деловникот. 

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

Најнапред претседателот на СОВ напомена дека од Градоначалникот има еден 
амандман со бр. 08-645/ 2, за кој даде образложение. Овој амандман станува составен дел 
на програмата. На ова се надоврза Маргица Урумова за концептот на Џес фестивалот во 
градот. 

По ова се премина на разгледување на следниот доставен амандман со бр. 25-4613/1 
од 03.12.2021 година доставен од Советничката група на СДСМ и коалицијата, претставникот 
Ќирил Гајдов даде видување за вака поднесниот амандман.  Од страна на Градоначалникот 
беше напоменато дека и овој амандман се прифаќа. 

Се премина во расправа по предлог-програмата. 
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. 
За расправата со своја дискусија  збор зема: Игор Смилев и Зоран Љутков. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 
2021 година. 
 

ТОЧКА 14 : Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

образованието во 2022 година  
 

Најнапред претседателот на СОВ напомена дека од страна на членови на СОВ по оваа 
програма  доставени се 2 амандмана. 



11 

 

По ова беше дадено извештај од работата на Комисијата за Статут и прописи, по 
поднесените амандмани по оваа програма, дека истите се уредени изготвени согласно 
Деловникот. 

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

По ова се премина на разгледување на следниот доставен амандман со бр. 25-4608/1 
од 03.12.2021 година доставен од членови на СОВ, претставникот  Драган Димески даде 
видување за вака поднесниот амандман.  Од страна на Градоначалникот беше напоменато 
дека и овој амандман се прифаќа, но по претходно дадена согласност од МОН за оваа 
активност. 

Се пристапи кон разгледување на доставените амандмани со бр. 25-4614/1 од 
03.12.2021 година доставен од членови на СОВ, претставникот Милица Ристовска 
Темелковска даде видување за прво предложениот амандман.   

Се пристапи кон разгледување на второ предложениот амандман. претставникот 
Милица Ристовска Темелковска даде видување за прво предложениот амандман.  

Од страна на Градоначалникот беше напоменато дека првиот предложен амандман не 
се прифака за кое даде соодветно образложение. 

Додека второ предложениот амандман се прифака. 
Од страна на Марјан Николов се даде појаснување за изработката на оваа планска 

документација. Предлагачот останува на вака предложениот амандман и по ова истиот се 
стави на изјаснување пред членовите на СОВ. По гласањето овој амандман доби 8 гласа „за“ 
и се констатира дека овој амандман не го доби потребното мнозинство. 

Се премина во расправа по предлог-програмата. 
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. 
За расправата со своја дискусија и прашања збор земаа: Пандорка Лазаровска 

Прличкова и Дејан Палашев. 
Градоначалникот даде одговор на поставените прашања. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 15 гласа „за“  и 8 гласа „воздржани“ 

се донесе Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 
2022 година.  
 

ТОЧКА 15 : Предлог-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. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

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

ТОЧКА 16: Предлог-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. 
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Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе извештај 
од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување до членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

за активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година. 
 
ТОЧКА 17 : Предлог-програма за активностите на Општина Велес во областа на 

спортот во 2022 година 
 

Најнапред претседателот на СОВ напомена дека по оваа програма  доставени се 4 
амандмани.  

По ова од страна на Комисијата за Статут и прописи, се даде извештај за работата на 
комисијата по поднесените амандмани дека е во согласност со Деловникот на СОВ. 

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

По ова се премина на разгледување на следниот доставен амандман со бр. 25-4607/1 
од 03.12.2021 година доставен од членови на СОВ, претставникот  Драган Димески даде 
видување за вака поднесниот амандман.  Од страна на Градоначалникот беше напоменато 
дека овој амандман  се прифаќа. 

По ова се премина на разгледување на следниот доставен амандман со бр. 25-4612/1 
од 03.12.2021 година доставен од членови на СДСМ и коалицијата, претставникот  Тодор 
Јаковлевски даде видување за вака поднесниот амандман.   

Од страна на Градоначалникот беше напоменато дека за истата активност има 
поднесено и друг амандман со бр. 25-4636/1 од 03.12.2021година од страна на членови на 
советничката група на ВМРО. По даденото видување за оваа активност Градоначалникот се 
изјаснува дека овој амандман или амандамните се прифакаат. 

По ова се премина на разгледување на следниот доставен амандман со бр. 25-4625/1 
од 03.12.2021 година доставен од координаторот на советничката група на Левица, Димитар 
Абрашев даде видување за вака поднесниот амандман.  Од страна на Градоначалникот беше 
напоменато дека овој амандман  се прифаќа. 

Се премина во расправа по предлог-програмата. 
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. 
Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправата со своја дискусија и прашања немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. По 

гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“  се донесе Програмата  за 
активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година. 
 

ТОЧКА 18: Предлог-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. 

Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 
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Се отвори расправа. 
За расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата 

за активностите на Oпштина Велес за поддршка на младите во 2022 година. 
 
ТОЧКА 19: Предлог-програма за активностите на Општина Велес за поддршка на 

граѓанскиот сектор во 2022 година 
 

Најнапред претседателот на СОВ напомена дека по оваа програма  доставен е 1 
амандман.  

По ова од страна на Комисијата за Статут и прописи, се даде извештај за работата на 
комисијата по поднесениот амандман дека е во согласност со Деловникот. 

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

По ова се премина на разгледување на доставениот амандман со бр. 25-4607/1 од 
03.12.2021 година доставен од Советничката група на СДСМ и коалицијата, преставникот  
Ружица Петрушевска Николовска даде видување за вака поднесниот амандман.  Од страна 
на Градоначалникот беше дадено образложение дека вака предложениот амандман не се 
прифака. Во расправа кон предлог за преиначување на вака предложениот амандман се 
вклучи и Зоран Љутков. Предлагачот по расправата по истиот се изјасни дека го повлекува 
овој амандман.  

Се премина во расправа по предлог-програмата. 
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. 
Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправата со своја дискусија и прашања немаше пријавено никој 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. По 

гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се донесе Програмата за 
активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2022 година. 

 
Седницата беше закажана за во 11:00 часот, започна со работа во 15:15, а заврши во 

22:50 часот. 
 

 Претседател 
 Број 25-----------               на Советот на Општина Велес 
 ----.12.2021година                                                                 Зоран Љутков 
 Велес 


