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З А П И С Н И К 
од 6-та седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 16.12.2021 година 
 
Претседателот на Советот, Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат 16 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 6-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 11:40 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од  5-та седница на Советот на Општина Велес. За расправа  немаше пријавено 
никој. 

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека 16 присутни со 
16 гласа „за“ беше усвоен записникот  од 5-та седница седница на СОВ. 
 

За седницата го предлагам следниот  
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2022 година.  
2. Предлог-одлука за изменување и дополнување на 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). 

3. Предлог-одлука за усвојување Стратегија за Локален економски развој на Општина 
Велес  2021-2025год.  

4. Предлог-програма за работа на Општинскиот Совет за превенција  на детско 
престапништво за 2022година. 

5. Предлог-решение за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Лирија“ с. 
Бузалково, Велес.  

6. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување ситен инвентар на 
ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес.  

7. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за член 
на Училишен одбор на средно стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ Велес. 

8. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за член 
на Училишен одбор на средно општинско училиште „Гимназија Кочо Рацин“. 

9. Предлог-решение за разрешување и именување  претставник на Општина Велес за член 
на Управниот одбор во Јавната здравствена установа Здравствен дом Велес.  

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

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

12. Извештај за финансиски резултати за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 
годинана ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес.  

 
Претседателот ги извести членовите на СОВ дека до него е доставен допис со предлог 

за поставување точка на дневен ред по итна постапка  од страна на претседателот   на 
Комисијата  за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина 
Велес и тоа :Предлог-одлука  за избор на талентирани ученици и студенти кои добиваат 
стипендии за учебната 2021/2022година. 

 
Од страна на претседателот Горан Богоевски беше дадено изјаснување за потребата 

од итноста по оваа точка. 
По ова предложената точка се стави на изјаснување пред членовите на СОВ, и по 

гласањето се констатира дека за итноста се  изјаснија со 18 гласа „за“, и со ова точката 
станува 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 18 присутни членови со 18 гласa „за“, 
беше усвоен следниот: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
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1. Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2022 година.  
2. Предлог-одлука за избор на талентирани ученици и студенти кои добиваат стипендија 

за учебната 2021/2022 година . 
3. Предлог-одлука за изменување и дополнување на 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). 

4. Предлог-одлука за усвојување Стратегија за Локален економски развој на Општина 
Велес  2021-2025год. 

5. Предлог-програма за работа на Општинскиот Совет за превенција  на детско 
престапништво за 2022година. 

6. Предлог-решение за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Лирија“ с. 
Бузалково, Велес.  

7. Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување ситен инвентар 
на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес.  

8. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за 
член на Училишен одбор на средно стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ 
Велес. 

9. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за 
член на Училишен одбор на средно општинско училиште „Гимназија Кочо Рацин“. 

10. Предлог-решение за разрешување и именување  претставник на Општина Велес за 
член на Управниот одбор во Јавната здравствена установа Здравствен дом Велес. 

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

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

13. Извештај за финансиски резултати за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 
годинана ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес.  

 
 Се пристапи кон разгледување на точките: 
 

ТОЧКА 4:  Предлог-одлука за усвојување Стратегија за Локален економски развој 
на Општина Велес  2021-2025год. 

 
 
Најнапред се пристапи кон разгледување на оваа точка поради присуството на 

проектниот тим кој ја изработи Стартегијата Локален економски развој на Општина Велес  
2021-2025год. 

Коста Нојков претседател на Комисијата за Статаут 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. 

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

Од страна на проектниот тим проф. др- Цветко Андреески и проф. д-р Науме 
Мариновски, беше дадено образложение кон вака подготвената Старатегија. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов, Игор Смилев 

и Елизабета Митревска Анѓелеска. 

Одговор на поставените прашања дадоа професорите. 
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 Одлуката 
за усвојување Стратегија за Локален економски развој на Општина Велес  2021-2025год. 

 
ТОЧКА 1:  Нацрт-Буџет на Општина Велес за 2022 година 
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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 земаа: Марјанчо Николов, Димитар 

Абрашев, Игор Смилев и Катерина Ефремова. 
Во расправта по Нацрт –Буџетот со своја дискусија се вклучи и Градоначалникот на 

Општина Велес. 
Одговор на дел од прашањата даде и претставникот на општинската администрација.  
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“,  и 11 гласа 
„воздржан“ се утврди текстот на Нацрт-Буџетот на Општина Велес за 2022година. 

 

ТОЧКА 2:  Предлог-одлука за избор на талентирани ученици и студенти кои 
добиваат стипендија за учебната 2021/2022 година  

 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Од страна на претседателот на Комисијата за талентирани ученици и студенти Горан 

Богоевски беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Димитар Абрашев, Катерина 

Ефремова,Менка Андреева и Коста Нојков. 
Одговор даде претседателот на Комисијата. 
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 Одлуката 

за избор на талентирани ученици и студенти кои добиваат стипендија за учебната 2021/2022 
година. 
 

ТОЧКА 3:  Предлог-одлука за изменување и дополнување на 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) 

 
Од страна на овластениот преставник на општинската администрација Петре Цилаков 

беше дадено појаснување по вака 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 пред членовите.  

По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“  се Одлуката за 
изменување и дополнување на 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-програма за работа на Општинскиот Совет за превенција  на 
детско престапништво за 2022година 
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Најнапред претседателот на Општинскиот совет за превенција Милица Ристовска 
Темелковска даде воведно излагање по доставената програма. 

Коста Нојков претседател на Комисијата за Статаут и прописи, 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.  

За расправата со своја дискусија и прашања збор земаа: Менка Андреева и Коста 
Нојков. 

Одговор даде претседателката на Општинскиот совет за превенција. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 20 присутни, со 20 гласа „за“  се донесе 

Програмата за работа на Општинскиот Совет за превенција  на детско престапништво за 
2022година. 
 

ТОЧКА 6: Предлог-решение за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ 
„Лирија“ с. Бузалково, Велес 

 
Најнапред од страна на овластен претставник на ООУ Лирија Бузалково, Максут 

Бакиовски беше даде појаснување по доставениот Статут. 
Коста Нојков претседател на Комисијата за Статаут и прописи, 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.  
За расправата со своја дискусија и прашања збор зема: Марјанчо Николов. 
Одговор даде преставникот. По ова расправата се затвори и точката се стави на 

изјаснување пред членовите. По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 11 гласа 
„за“  и 11 гласа „воздржани“, 1 член се иззема (Невзат Муаремовски) не се донесе Решението 
за давање позитивно мислење на Статутот на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес. 
 

ТОЧКА 7: - Предлог-решение за давање согласност на Одлуката за расходување 
ситен инвентар на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес 

  
Најнапред од страна на овластен претставник  на ООУ Лирија Бузалково беше даде 

појаснување по доставениот Статут. 
Коста Нојков претседател на Комисијата за Статаут и прописи, 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.  
За расправата со своја дискусија и прашања збор зема:Марјанчо Николов упатени до 

општинската администрација. 
Одговор на прашањата даде Елизабета Јовчевска.  
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. По 

гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 22 гласа „за“  1 член се иззема (Невзат 
Муаремовски) се донесе Решението за давање согласност на Одлуката за расходување ситен 
инвентар на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес. 

 

ТОЧКА 8: Предлог-решение за разрешување и именување претставник на 
Општина Велес за член на Училишен одбор на средно стручно општинско училиште 
„Коле Неделковски“ Велес 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, 
избори и именувања, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
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За расправата немаше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите.По 

гласањето се констатира дека од од 23 присутни, со 13 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“ 1 член 
се иззема (Менка Андреева) се донесе Решението за разрешување и именување претставник 
на Општина Велес за член на Училишен одбор на средно стручно општинско училиште „Коле 
Неделковски“ Велес, со кое се разрешува Ружица Петрушевска Николовска, а се именува 
Елена Најдовска. 

 

ТОЧКА 9: Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина 
Велес за член на Училишен одбор на средно општинско училиште „Гимназија Кочо 
Рацин“ 

 
Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, 

избори и именувања, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
За расправата со своја дискусија околу начинот на изјаснување по дадените предлози и 

гласањето при донесувањето на решението за разрешување и именување збор зема 
Марјанчо Николов. При ова збор зема и претседателката на Комисијата околу начинот на 
изјаснување на членовите на комисијата при одржувањето на седницата на комисијата и 
подготовката на извештајот. 

По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите.По 
гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 13 гласа „за“  1 глас „воздржан“ 1 се иззема 
(Коста Нојков) се донесе Решението за разрешување и именување претставник на Општина 
Велес за член на Училишен одбор на средно општинско училиште „Гимназија Кочо Рацин“, со 
кое се разрешува Касам Касамовски и се именува Верица Анѓушева.  

ТОЧКА 10: Предлог-решение за разрешување и именување  претставник на 
Општина Велес за член на Управниот одбор во Јавната здравствена установа 
Здравствен дом Велес 
 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, 
избори и именувања, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Се отвори расправа. 
За расправата со своја дискусија и прашања збор зема: Тодор Јаковлевски и Пандорка 

Лазарова Прличкова. Во расправа се вклучи и  претседателот на Комисијата.  
По расправата, од страна на претседателот на Комисијата беше дадено изјаснување 

дека го повлекува предлогот за член на УО на установата. 
По ова претседателот констатираше дека по ваква расправа по точката оваа предлог 

точка ќе се повлече од двениот ред поради доработка на истата. 

 
ТОЧКА 11: 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 именувања, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа. 
По ова од страна на членот Пандорка Лазарова Прличкова беше даден предлог  за член 

на УО да се именува Цветко Николовски. 
Со постоењето на два предлога од претседателката на комисијата и членот на Советот, 

најанапред се стави на изјаснување предлогот на комисијата за Сениха Брзева.  
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При гласањето овој предлог доби 13 гласа „за“, според ова другиот предлог е 
беспредметен при изјаснувањето. 

По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите.По 
гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 13 гласа „за“  1 глас „воздржан“  2 се 
изземаат (Елизабета Митревска Анѓелеска и Милица Ристовска Темелковска) се донесе 
Решението за разрешување и именување преставник на Општина Велес за член на Училишен 
одбор на ООУ „Блаже Конески“ Велес, со кое се разрешува Љубенчо Ристов и се именува 
Сениха Брзева.  

ТОЧКА 12: 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 именувања, 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 15  гласа „за“ и 3 се изземат 

(Марјанчо Николов, Весна Атанасовска и Тодор Јаковлевски) се донесе Решението за 
разрешување и именување член на Надзорен одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на „ЈКП Дервен“ Велес, со кое се разрешува Марјан Габеров и се 
именува Анета Стојановска Јаневска.  

ТОЧКА 13: Извештај за финансиски резултати за период од 01.07.2021 година до 
30.09.2021 годинана ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес 

 

Најнапред од страна на в.д. директорот на ЈП Љупче Иванов беше дадено воведно 
излагање по доставениот извештај. 

Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, 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. 

За расправата со своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика збор земаа: Игор 
Стојанов, Игор Смилев, Драган Димески, Маргица Урумова, Даниел Јовановски, Димитар 
Абрашев, Марјанчо Николов, Пандорка Лазарова Прличкова. 

Одговор даде в.д. директорот на ЈП Љупче Иванов. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 23 присутни, со 8 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 3 

гласа „воздржани“  се усвои Извештај за финансиски резултати за период од 01.07.2021 
година до 30.09.2021 година на ЈП „Парк-Спорт и Паркинзи“ Велес 

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

17:50 часот.  

 
 
 
Седницата беше закажана за во 11:00 часот, започна со работа во 11:40, а заврши во 


