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З А П И С Н И К 
од 7-та седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 28.12.2021 година 
 
Претседателот на Советот, Зоран Љутков,  извести дека по извршена координација на 

сите советнички групи во Советот, дека одржувањето на оваа седница ќе се спроведе преку 
конференциска врска или он лајн со употреба на интернет комуникацијата со софтверска 
алатка преку CiscoWebExMeeting. 

По поединечната прозивка на секој член, претседателот констатираше дека на 
почетокот на седницата присуствуваат  22 членa на Советот. 

Потоа ја отвори 7-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 11:56 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од  6-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  22 присутни со 

21 гласа „за“ беше усвоен записникот  од 6-та седница седница на СОВ. 
 

За седницата го предлагам следниот  
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Предлог-Буџет на Општина Велес за 2022 година.  
2. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Oпштина Велес за 2022 година.  
3. Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните 

службеници за 2022 година.  
4. Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Велес за 2022 година.  
5. Предлог-одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Велес за 2022 година.  
6. Предлог –одлука за  усвојување на Програма за изградба на спортска сала на КП 

3121/1 и КП 3121/2, во с.Оризари, Општина Велес. 
7. Предлог-програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Велес за 
2022 година. 

8. Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за 
превенција од детско претстапништво на Општина Велес. 

9. Предлог-решение за разрешување  и именување членови на Управниот одбор на ЈКП 
„Дервен“ Велес 

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

 
Претседателот ги извести сите присутни дека од страна на Градоначалникот на 

Општина Велес  даден е предлог за повлекување на 7 точка од предложениот Дневен ред 
Предлог-програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Велес за 2022 
година. 

Воедно од страна на претседателот се повлекуваат други точки од дневиот ред, за кои 
членовите беа и писмено известени  и тоа: 

8.Предлог-решение за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за 
превенција од детско претстапништво на Општина Велес. 

9.Предлог-решение за разрешување  и именување членови на Управниот одбор на ЈКП 
„Дервен“ Велес 

10.Предлог-решение за разрешување и именување членови на Надзорен одбор за 
контрола на материјално финансиското работење на ЈКП „Дервен“ Велес 
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Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред со измените, се стави на 
гласање. По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни членови на конференциска врска со 21 гласa „за“, беше усвоен следниот: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Предлог-Буџет на Општина Велес за 2022 година.  
2. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Oпштина Велес за 2022 година. 
3. Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните 

службеници за 2022 година.  
4. Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Велес за 2022 година.  
5. Предлог-одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Велес за 2022 година.  
6. Предлог –одлука за  усвојување на Програма за изградба на спортска сала на КП 

3121/1 и КП 3121/2, во с.Оризари, Општина Велес. 
 

 Се пристапи кон разгледување на точките: 
 

 
ТОЧКА 1:  Предлог-Буџет на Општина Велес за 2022 година 
 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка  
Од страна на Оливера Чанева овластен преставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија, прашања, реплики и контрареплики збор земаа: 

Марјанчо Николов и при ова го изјави и ставот на својата советничка група при изјаснувањето 
по оваа точка. Во расправа по точката се вклучи и Игор Смилев, а потоа го изјави и ставот на 
оваа советничка група при изјаснувањето по оваа точка. Маргица Урумова, Елизабета 
Митревска Анѓелевска, Весна Атанасовска и Тодор Јаковлевски. 

Одговор на поставените прашања даде, претставникот на општинската 
администрација.  

По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
 По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 15 гласа „за“,  и 7 гласа „воздржани“ се донесе Буџетот на Општина Велес за 
2022година. 

 

ТОЧКА 2:  Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Oпштина Велес за 2022 

година 

 

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

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

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

 По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 15 гласа „за“,  и 7 гласа „воздржани“ се донесе  Oдлуката за извршување на 
Буџетот на Oпштина Велес за 2022 година 
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ТОЧКА 3:  Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

административните службеници за 2022 година 

 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Оливера Чанева овластен преставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Катерина Ефремова. 
Одговор на прашањата даде претставникот на општинската администрација.  
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 

 По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите 
на административните службеници за 2022 година. 

 
 

ТОЧКА 4: Предлог-одлука за утврдување на пазарната вредност на градежното 

земјиште на подрачјето на Општина Велес за 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 Оливера Чанева овластен преставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Марјанчо Николов, 
Одговор на прашањата даде претставникот на општинската администрација, а се 

вклучи и овластениот проценител Пепита Стојковска.  
По ова од страна Марјанчо Николов се побара до сите советници да се достави и 

изработи извештај за постигнатите цени во одлуката од каде и како се доаѓа до нив, и при ова 
го даде ставот на советничката група при изјаснувањето по оваа и следната точка. 

По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
 По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 

присутни, со 15 гласа „за“, другите членови не се изјаснуваат, се донесе Одлуката за 
утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште на подрачјето на Општина Велес 
за 2022 година  
 
 

ТОЧКА 5: Предлог-одлука за определување на критериумите за утврдување на 

пазарната вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Велес за 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 Оливера Чанева овластен преставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

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

 По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 15 гласа „за“,  другите членови не се изјаснуваат, се донесе Одлуката за  
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определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјоделско 
земјиште на територијата на Општина Велес за 2022 година. 

 
 

ТОЧКА 6: Предлог –одлука за  усвојување на Програма за изградба на спортска 

сала на КП 3121/1 и КП 3121/2, во с.Оризари, Општина Велес 

 

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

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 точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов, Менка 

Андрева, Невзат Муаремовски, Игор Смилев, Менсур Бачевац и Елизабета Митревска 
Анѓелевска. 

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

 По поединечната прозивка од страна на претседателот се констатираше дека од 22 
присутни, со 21 гласа „за“, еден се иззема од гласање –Менка Андреева,  се донесе Одлуката 
за  усвојување на Програма за изградба на спортска сала на КП 3121/1 и КП 3121/2, во 
с.Оризари, Општина Велес. 
 

Седницата беше закажана за во 11:00 часот, започна со работа во 11:56, а заврши во 
13:55 часот. 
 

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


