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З А П И С Н И К 
од 9-та седница на Советот на Општина Велес 

одржана на 25.02.2022 година 
 
Претседателот на Советот, Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат 21 член на Советот. 
 
Потоа ја отвори 9-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 13:00 часот. 

 
За седницата го предлжи следниот  
 

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

година до 31.12.2021 година. 
3. Предлог-одлука за проширување на средствата на  Буџетот на Општина Велес за 2022 

година. 
4. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Веле за 2022 година. 
5. Предлог-Одлука за учество на Општина Велес во  проектот „Креативни можности во 

туризмот“ (CounT) одобрен во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка 
помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ. 

6. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани - културните манифестации 
„59.Рацинови средби“ и „55.Детски Рацинови средби“. 

7. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културатa на здружение на граѓани-културната манифестација  „Велес 
мурал фест“. 

8. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација „Насмеј 
се“.  

9. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани-културната манифестација  „Фестивал 
на џез, ворлд и современа музика“.  

10. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација 
„Меѓународна скулпторска колонија“. 

11. Предлог-одлука за објавување на Јавен повик за избор на младинска организација 
или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Велес. 

12. Предлог-правилник за условите, начинот и постапката за избор на младинска 
организација или организација на млади која ќе раководи со Младинскиот центар во 
Велес.  

13. Предлог-програма за изменување и дополнување на  Програмата на активностите на 
Општина Велес во областа на урбанистичкото планирање  во 2022 година. 

14. Предлог- програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Oпштина Велес во областа на животната средина во 2022 година.  

15. Годишен Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на 
територијата на Oпштина Велес за 2021 година. 

16. Предлог-програма за управување со отпад на територијата на Oпштина Велес за 2022 
година. 

17. Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес 
(средства за ЈП „Парк – Спорт и Паркинзи“ Велес) 

18. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисијата за 
распределба на простории сопственост на Општина Велес на невладини организации, 
здруженија на граѓани и фондации. 

19. Предлог-решение за разрешување  и именување на претставник на Општина Велес 
за член на Управен одбор во Локалната Установа „Народен музеј“  Велес. 
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20. Предлог-решение за разрешување  и именување на претставник на Општина Велес 
за член на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“  Велес. 

21. Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управен одбор во ОЈУД 
„Димче Мирчев“ Велес. 

22. Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план  за вработување 
за 2022 година  на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес. 

23. Предлог-програма за работа за 2022 година на Јавното Претпријатие „Парк Спорт и 
Паркинзи“ Велес со финансиски план за работа. 

24. Предлог-деловник за начинот на работа на Парципативно тело за урбанистичко 
планирање на Oпштина Велес.  

25. Информација за укинување на Одлука за продолжување на функционирањето на 
објектите од времен карактер на територијата на Општина Велес, во кои се врши 
трговска или друга услужна дејност до обезбедување на соодветни услови за работа 
донесена од Советот на Општина Велес. 

 
Предлог за измени на вака предложениот дневен ред имаше од страна на 

Градоначалникот со доставено барање за повлекување на точка 14.Предлог- програма за 
изменување и дополнување на Програмата за активностите на Oпштина Велес во областа на 
животната средина во 2022 година, со дадено образложение за ова. 

Исто така доставен е предлог за поставување на нова точка по итна постапка на ова 
седница и тоа: Предлог-одлука за давање на управување доводен цевковод за 
водоснабдување на наслените места Трпезица, Дорутовец и Чолошево и локалниот 
водоснабдителен систем во с. Чолошево од градскиот водоснабдителен систем Општина 
Велес на ЈКП „Дервен“.   

За итноста на оваа точка се изјаснува предлагачот. По ова интоста беше ставена на 
изјаснување пред членовите. По гласањето се констатира дека од 22 присутни со 22 гласа 
„за“ се изјасниле за интноста и оваа Одлука станува составен дел на денешната седница. 

Од страна на член на СОВ Пандорка Лазарова Прличкова беше побарано да се 
почитува заклучокот на Комисијата за урбанизам кој беше едногласно усвоен од членовите, и 
тоа да се  симне или повлече уште една точка од дневниот ред, а тоа е точка 13. Предлог-
програма за изменување и дополнување на  Програмата на активностите на Општина Велес 
во областа на урбанистичкото планирање  во 2022 година. 

 Предлагачот се изјасни дека не ја повлекува оваа точка, дека со амандман кон неа се 
извршува корекција на техничката грешка и дека ќе се спроведе презентација за сите 
наведени парцели во истата со цел да се појаснат. 

Од страна на членот Илија Смилев беше напоменато дека треба да се почитува 
заклучокот на Комисијата затоа што едногласно се утврдил од страна на членовите, кон ова 
се вклучи и претседателот на Комисијата за урбанизам Ќирил Гајдов и побара Комисијата да 
одржи дополнителна седница да ја разгледа спорната точка и за ова даде свое мислење и 
стручната служба од урбанизам.  

Марјанчо Николов даде предлог да бидат симнати следните точки од дневен ред: 
7.Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во областа на 
културатa на здружение на граѓани-културната манифестација  „Велес мурал фест“. 
8.Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во областа на 
културата на здружение на граѓани - културната манифестација „Насмеј се“.  
9.Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во областа на 
културата на здружение на граѓани-културната манифестација  „Фестивал на џез, ворлд и 
современа музика“, поради нивна неусогласност со член 63 од Законот за локалната 
самоуправа. 

Појаснување за ова даде претседателот. Процедурално во ова се вклучи и Елизабета 
Митревска Анѓелеска 

Предлагачот најави дека за овие точки ќе има доставување на амандмани и нема 
потреба од повлекување.  
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Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред со измената, се стави на 
гласање. По гласањето се констатираше дека од 22 присутни членови со 12 гласa „за“, 2 гласа 
„против“  и 8 гласа „воздржани“ беше усвоен следниот: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Советнички прашања. 
2. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 

година до 31.12.2021 година. 
3. Предлог-одлука за проширување на средствата на  Буџетот на Општина Велес за 2022 

година. 
4. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Веле за 2022 година. 
5. Предлог-Одлука за учество на Општина Велес во  проектот „Креативни можности во 

туризмот“ (CounT) одобрен во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка 
помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ. 

6. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани - културните манифестации 
„59.Рацинови средби“ и „55.Детски Рацинови средби“. 

7. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културатa на здружение на граѓани-културната манифестација  „Велес 
мурал фест“. 

8. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација „Насмеј 
се“.  

9. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани-културната манифестација  „Фестивал 
на џез, ворлд и современа музика“.  

10. Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во 
областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација 
„Меѓународна скулпторска колонија“. 

11. Предлог-одлука за објавување на Јавен повик за избор на младинска организација 
или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Велес. 

12. Предлог-правилник за условите, начинот и постапката за избор на младинска 
организација или организација на млади која ќе раководи со Младинскиот центар во 
Велес.  

13. Предлог-програма за изменување и дополнување на  Програмата на активностите на 
Општина Велес во областа на урбанистичкото планирање  во 2022 година. 

14. Предлог- одлука за давање на управување доводен цевковод за водоснабдување на 
наслените места Трпезица, Дорутовец и Чолошево и локалниот водоснабдителен 
систем во с. Чолошево од градскиот водоснабдителен систем Општина Велес на ЈКП 
„Дервен“ 

15. Годишен Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на 
територијата на Oпштина Велес за 2021 година. 

16. Предлог-програма за управување со отпад на територијата на Oпштина Велес за 2022 
година. 

17. Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес 
(средства за ЈП „Парк – Спорт и Паркинзи“ Велес) 

18. Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисијата за 
распределба на простории сопственост на Општина Велес на невладини организации, 
здруженија на граѓани и фондации. 

19. Предлог-решение за разрешување  и именување на претставник на Општина Велес 
за член на Управен одбор во Локалната Установа „Народен музеј“  Велес. 

20. Предлог-решение за разрешување  и именување на претставник на Општина Велес 
за член на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“  Велес. 

21. Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управен одбор во ОЈУД 
„Димче Мирчев“ Велес. 
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22. Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план  за вработување 
за 2022 година  на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес. 

23. Предлог-програма за работа за 2022 година на Јавното Претпријатие „Парк Спорт и 
Паркинзи“ Велес со финансиски план за работа. 

24. Предлог-деловник за начинот на работа на Парципативно тело за урбанистичко 
планирање на Oпштина Велес.  

25. Информација за укинување на Одлука за продолжување на функционирањето на 
објектите од времен карактер на територијата на Општина Велес, во кои се врши 
трговска или друга услужна дејност до обезбедување на соодветни услови за работа 
донесена од Советот на Општина Велес. 

 Се пристапи кон разгледување на точките: 
 

ТОЧКА 1: Советнички прашања 
 

Немаше незадоволни од претходно одговорените советнички прашања  и се премина 
кон ново поставени прашања: 

 
Немаше незадоволни од претходно одговорените советнички прашања  и се премина 

кон ново поставени прашања: 
 
-Ќирил Гајдов: 
Сугестија во соработка со Командирот на полициска станица Велес да се прават 

почести контроли во делот од градот м.в Потокот, бидејќи често се движат возила кои немаат 
регистарски таблици и пренесуваат дрва кои најверојатно се сечени без никаква дозвола.  

Во делот кај градско пазариште пресек со ул. Вера Циривири има проблем со 
осветлување често не работат и има само три светилки Писмен одговор 

  
-Пандорка Лазаровска Прличков: 
Во Речани има проблем со улично осветлување 
 
-Тодор Јаковлевски: 
Дали се планира да се реконструира улица Лазо Осмаков, и предлага да се даде 

приоритет на тротоарот од „Хигиенски“ до ул. Мирка Гинева истиот да се поплочи бидејќи е 
во лоша состојба  
 

-Менсур Бачевац: 
До каде е изградбата на спортска сала во с. Горно Оризари? 
Дали се планира бетонско игралиште во с. Горно Оризари? 
 
-Катерина Ефремова: 
Улица Архепископ Михаил во близина на амбуланта Ташевиќ имаат проблем со улично 

осветлување. 
 
-Ружица Петрушевска Николовска: 
Молба од родители на деца кои учат во ООУ „Васил Главинов“ имаат проблем со 

носење на децата на училиште бидејќи со колите се паркираат и во училишниот двор. 
Кога се планира да се реконструира патот кој води кон Сојаклари, Кумарино и 

Мамутчево? 
 
  
- Марјанчо Николов: 
Проблем со тротоар во Речани дали Општината има план како да го реши 

долгогодишниот проблем? 
На ден 18.09.2021 година во Велес се случи невреме со силен дожд каде дел од 

граѓаните имаа оштетувања во нивните домови, на терен испадната е комисија направен 
записник, но средства сеуште не се исплатени 
 

- Маргица Урумова: 
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Има информација дека се узурпира државно земјиште во близина на маркет Жито Ване 
и кај паркингот на „Маро турс“, дали општината има превземено нешто? Писмен одговор. 

Информација за нови вработувања во општината дали лицата се примени со јавен 
повик и каков статус имаат 

 
- Димитар Абрашев: 
 
На улица Благој Ѓорев бр. 87 и 89 наспроти Гимназија пред зградите да се направи 

инспекциски  надзор за бесправно поставена урбана опрема од страна на угостителски 
објекти 

Родители од училиштето Панко Брашнаров реагираат со превозот на децата, бараат 
децата да не се возат со линиски превоз заедно со  останатите граѓани во јавниот превоз, има 
голема временска разлика кога го чекаат нивниот превоз и претставува проблем посебно во 
зимскиот период кога е ладно. Одговор писмено 

 
 
- Игор Смилев:  
 
Во ТППЕ има информација дека се слободни седум места, двајца се вработени со 

превземање и сугерира при наредни вработувања да се даде преднос на лицата од одбрана 
на кои им завршува договорот, како се планира да се пополнат останатите места?  
 
Има информација дека во Превалец има најава за нов инвеститор за производство на цемент 
надлежно за ова е Министерството за животна средина, став на општината по однос на ова 
прашање? 
 
 

-Невзат Муаремовски: 
Во близина на ветеринарна станица има мало мовче пат кој води кон раштански 

гробишта, многу е тесен патот и треба да се прошири бидејќи не може да се вози со поголеми 
возила. 
 

-Менка Андреева: 
Дали Општина Велес ќе добие помош од централната власт помош за високите сметки 

за струја? 
 
-Коста Нојков: 
Дали се планира реконструкција тротоарот на ул. 8 ми Септември од паркингот до 

градскиот саат кон стар мост? 
 
- Елизабета Митревска Анѓелеска: 
Која е динамиката за реконструкција на кровот во ОУ „Блаже Конески“ и молба доколку 

има можност да се санира и кровот? 
 

-Драган Димески: 
 
До каде е постапката за воведување целодневен престој во ОУ „Васил Главинов“ дали 

е започната оваа постапка? 
Да се интервенира од МВР со позачестени контроли над децата кои бараат пари на  

колите кои стојат пред семафорит.е  
 

 
 
 
ТОЧКА 2: Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал 

од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година 
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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 претставник од општинската администрација 
беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

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

Лазарова Прличкова и Даниел Јаневски. 
Одговор на прашањата даде претставникот, а се вклучи и Градоначалникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 22  присутни, со 22 гласа „воздржани“ НЕ се усвои  

Кварталниот извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година 
до 31.12.2021 година. 

 
ТОЧКА 3: Предлог-одлука за проширување на средствата на  Буџетот 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 претставник од општинската администрација 

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

Лазарова Прличкова. 
Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  22 присутни, со 21 гласа „за“, 1 глас „против“  се 

донесе Одлуката за проширување на средствата на  Буџетот на Општина Велес за 2022 
година. 

 
TОЧКА 4: Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот 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 претставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Марјанчо Николов. 
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  Одлуката 

за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Велес за 
2022 година. 
 

ТОЧКА 5: Предлог-одлука за учество на Општина Велес во  проектот „Креативни 
можности во туризмот“ (CounT) одобрен во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична 
соработка помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, финансиран од 
ЕУ 

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 Петре Цилаков овластен претставник 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 гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“ се донесе Одлуката 

за учество на Општина Велес во  проектот „Креативни можности во туризмот“ (CounT) одобрен 
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во програмата ИНТЕРРЕГ - ИПА прекугранична соработка помеѓу Република Грција и 
Република Северна Македонија, финансиран од ЕУ. 

 
 
 
 
ТОЧКА 6: Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина 

Велес во областа на културата на здружение на граѓани - културните манифестации 
„59.Рацинови средби“ и „55.Детски Рацинови средби“ 

 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник 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 даде Градоначалникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 21 присутни, со 16 гласа „за“  и 3 гласа „против“ 

(другите не се изјаснуваат) се донесе Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на 
Општина Велес во областа на културата на здружение на граѓани - културните манифестации 
„59.Рацинови средби“ и „55. Детски Рацинови средби“. 

 
ТОЧКА 7: Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина 

Велес во областа на културатa на здружение на граѓани-културната манифестација  
„Велес мурал фест“ 

 
По оваа точка претседателот најави дека по истата има амандман од Градоначалникот 

со бр. 08-1090/5 од 24.02.2022год. 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по амандманот. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по доставениот амандман. 
По ова се констатира дека амандманот станува составен дел на одлуката. 
Се премина во разгледување по материјалот на точката.  
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа немеше пријавено никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  22 присутни, со 15 гласа „за“  и 7 гласа „водржани“, 

се донесе  Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во областа 
на културатa на здружение на граѓани-културната манифестација  „Велес мурал фест“. 

 
 
ТОЧКА 8: Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина 

Велес во областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација 
„Насмеј се“ 

 
По оваа точка претседателот најави дека по истата има амандман од Градоначалникот 

со бр. 08-1090/4 од 24.02.2022год. 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по амандманот. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по доставениот амандман. 
По ова се констатира дека амандманот станува составен дел на одлуката. 
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Се премина во разгледување по материјалот на точката.  
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со прашања се пријави: Маргица Урумова. 
Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  22 присутни, со 15 гласа „за“ и 7 гласа 

„воздржани“, се донесе  Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес 
во областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација „Насмеј се“. 

 
ТОЧКА 9: Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина 

Велес во областа на културата на здружение на граѓани-културната манифестација  
„Фестивал на џез, ворлд и современа музика“ 

 
По оваа точка претседателот најави дека по истата има амандман од Градоначалникот 

со бр. 08-1090/3 од 24.02.2022год. 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по амандманот. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по доставениот амандман. 
По ова се констатира дека амандамнот станува составен дел на одлуката. 
Се премина во разгледување по материјалот на точката.  
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник 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 гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 15 гласа „за“и 7 гласа „воздржани“, 

се донесе  Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во областа 
на културата на здружение на граѓани-културната манифестација  „Фестивал на џез, ворлд и 
современа музика“. 

 
ТОЧКА 10: Предлог-одлука за делегирање на дел од надлежностите на Општина 

Велес во областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација 
„Меѓународна скулпторска колонија“ 

 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, 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 22 присутни, со 15 гласа „за“, 6 гласа „воздржан“  

(еден не се изјаснува), се донесе  Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на 
Општина Велес во областа на културата на здружение на граѓани - културната манифестација 
„Меѓународна скулпторска колонија“. 

 
 
ТОЧКА 11: Предлог-одлука за објавување на Јавен повик за избор на младинска 

организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во 
Велес 
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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. 

Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 
администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

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

Смилев. 
Одговор даде Градоначалникот. 
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 Одлуката 

за објавување на Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади 
која ќе раководи со Младинскиот центар во Велес. 

 
ТОЧКА 12: Предлог-правилник за условите, начинот и постапката за избор на 

младинска организација или организација на млади која ќе раководи со Младинскиот 
центар во Велес 

 
По оваа точка претседателот најави дека по истата има амандман од Градоначалникот 

со бр, 08-1090/1 од 24.02.2022год. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по амандманот. 
По ова се констатира дека амандманот станува составен дел на одлуката. 
Се премина во разгледување по материјалот на точката.  
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на Верица Тодоровска Дацева овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
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 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  22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе 

Правилникот за условите, начинот и постапката за избор на младинска организација или 
организација на млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Велес. 

 
ТОЧКА 13: Предлог-програма за изменување и дополнување на  Програмата на 

активностите на Општина Велес во областа на урбанистичкото планирање  во 2022 
година 

 
Од страна на Роза Здавева овластен претставник 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: Игор Смилев, Ќирил Лазов и 

Марјанчо Николов. 
Одговор даде претставникот, а се вклучи и Градоначалникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 17 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 

гласа „воздржани“, се донесе Програмата за изменување и дополнување на  Програмата на 
активностите на Општина Велес во областа на урбанистичкото планирање  во 2022 година. 
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ТОЧКА 14: Предлог- одлука за давање на управување доводен цевковод за 
водоснабдување на наслените места Трпезица, Дорутовец и Чолошево и локалниот 
водоснабдителен систем во с. Чолошево од градскиот водоснабдителен систем 
Општина Велес на ЈКП „Дервен“ 

 
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 Градоначалникот беше дадено појаснување по доставениот материјал 

по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Весна Атанасовска. 
Одговор даде Градоначалникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  21 присутен, со 19 гласа „за“, (2 члена се иземаат  

Марјанчо Николов и Тодор Јаковлев) е донесе Одлуката за давање на управување доводен 
цевковод за водоснабдување на наслените места Трпезица, Дорутовец и Чолошево и 
локалниот водоснабдителен систем во с. Чолошево од градскиот водоснабдителен систем 
Општина Велес на ЈКП „Дервен“. 

 
ТОЧКА 15: Годишен Извештај за спроведување на Програмата за управување со 

отпад на територијата на Oпштина 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. 
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 Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Елизабета Митревска Аѓелеска. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  21 присутен, со 19 гласа „за“ (2 члена се изземаат 

Марјанчо Николов и Тодор Јаковлев), се усвои  Годишниот Извештај за спроведување на 
Програмата за управување со отпад на територијата на Oпштина Велес за 2021 година. 

 
ТОЧКА 16: Предлог-програма за управување со отпад на територијата 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. 
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 Петре Цилаков овластен претставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Игор Смилев. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 19 присутен, со 18 гласа „за“ (1 член се иззема 

Марјанчо Николов), се донесе Програмата за управување со отпад на територијата на 
Oпштина Велес за 2022 година. 
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ТОЧКА 17: Предлог-решение за одобрување на средства од Буџетот на Општина 
Велес (средства за ЈП „Парк – Спорт и Паркинзи“ Велес) 

 
Даниел Јаневски претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на вршителот на должност Димче Левков претставник од ЈП „Парк-Спорт и 

Паркинзи“ Велес  беше дадено објаснување по барањето доставено од нив за побарување на 
средства од Буџетот. 

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“ и 5  гласа 

„воздржани“, се донесе Решението за одобрување на средства од Буџетот на Општина Велес 
(средства за ЈП „Парк – Спорт и Паркинзи“ Велес). 

 
ТОЧКА 18: Предлог-решение за именување претседател и членови на Комисијата 

за распределба на простории сопственост на Општина Велес на невладини 
организации, здруженија на граѓани и фондации 

 
Од страна на 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 точката. 
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  

Решението за именување претседател и членови на Комисијата за распределба на простории 
сопственост на Општина Велес на невладини организации, здруженија на граѓани и 
фондации, со кое се имануваат  Коста Нојков за претседател, Игор Стојанов и Ружица 
Петрушевска Николовска членови на Совет и  Елизабета Јовчевска и Сања Карабатова 
Игновска претставници на општинската администрација. 

 
 
ТОЧКА 19: Предлог-решение за разрешување  и именување на претставник на 

Општина Велес за член на Управен одбор во Локалната Установа „Народен музеј“  
Велес 

 
Од страна на 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 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  22 присутни, со 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 

3 гласа „воздржани“, се донесе Решението за разрешување  и именување на претставник на 
Општина Велес за член на Управен одбор во Локалната Установа „Народен музеј“  Велес, со 
кое се разрешуваат Драган Стојановски, Богдан Ѓошев, Владимир Смилев и Елица Николова, 
а се именуваат Васе Крстиќ, Весна Стефановска, Марија Атанасовска и Елица Николова. 

 
 
ТОЧКА 20: Предлог-решение за разрешување  и именување на претставник на 

Општина Велес  член на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“  Велес 
 
Од страна на 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 точката. 
За расправа немаше приванео никој. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 

гласа „воздржан“ се донесе Решението за разрешување  и именување на претставник на 
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Општина Велес член на Управен одбор во ОУД „Лазар Лазаревски“  Велес  со кое се 
разрешува Александар Гулевски, а се именува Рајна Стојанова. 

 
 
ТОЧКА 21: Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управен 

одбор во ОЈУД „Димче Мирчев“ Велес 
 
Од страна на 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 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  21 присутни, со 11 гласа „за“ , 6 гласа „против“ и 

3 гласа „воздржани“, (1 член се иззема Ружица Николовска), се донесе  Решението за 
разрешување  и именување член на Управен одбор во ОЈУД „Димче Мирчев“ Велес, со кое се 
разрешуваат Зага Колодезни и Андреј Ќамилов, а се именуваат Љубинка Тевчева и Мери 
Перкова. 

 
ТОЧКА 22: Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план  

за вработување за 2022 година  на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на директорката на ОСУ Јовче Тeсличков, Оливера Коцевска 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 гласањето се констатира дека од 21 присутни, со 19 гласа „за“  (2 члена се изземат  

Катерина Ефремова и Нада Јованова), се донесе  Решението за давање согласност на 
Измена на Годишен план  за вработување за 2022 година  на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес 

 
ТОЧКА 23: Предлог-програма за работа за 2022 година на Јавното Претпријатие 

„Парк Спорт и Паркинзи“ Велес со финансиски план за работа 
 
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 претседател на Комисијата за урбанизам, 

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

Од страна на вршителот на должност Димче Левков претставник од ЈП „Парк-Спорт и 
Паркинзи“ Велес  беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 

Се отвори расправа по точката. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Катерина Ефремова, Елизабета 

Митревска Анѓелеска, Димитар Абрашев, Драган Димески, Игор Смилев и  Пандорка Лазарова 
Прличкова. 

Одговор даде преставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  22 присутни, со 15 гласа „за“  и 7 гласа „водржани“,  

се усвои  Програмата за работа за 2022 година на Јавното Претпријатие „Парк Спорт и 
Паркинзи“ Велес со финансиски план за работа. 
 

ТОЧКА 24: Предлог-деловник за начинот на работа на Парципативно тело за 
урбанистичко планирање на Oпштина Велес 

 
Од страна на Петре Цилаков овластен преставник од општинската администрација 

беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
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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 зема: Елизабета Митревска Анѓелеска 
Одговор даде претставникот. 
По ова расправата се затвори и точката се стави на изјаснување пред членовите. 
По гласањето се констатира дека од  21 присутни, со 21 гласа „за“, се донесе 

Деловникот за начинот на работа на Парципативно тело за урбанистичко планирање на 
Oпштина Велес. 
  

ТОЧКА 25: Информација за укинување на Одлука за продолжување на 
функционирањето на објектите од времен карактер на територијата на Општина Велес, 
во кои се врши трговска или друга услужна дејност до обезбедување на соодветни 
услови за работа донесена од Советот на Општина Велес 

 
Од страна на Елизабета Јовчевска овластен претставник од општинската 

администрација беше дадено објаснување по доставениот материјал по точката. 
Менка Андреева, претседател на Комисијата за општествени дејности, 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. 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по точката. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова расправата се констатираше дека СОВ ја разгледа Информација за укинување 

на Одлука за продолжување на функционирањето на објектите од времен карактер на 
територијата на Општина Велес, во кои се врши трговска или друга услужна дејност до 
обезбедување на соодветни услови за работа донесена од Советот на Општина Велес. 
 

Седницата беше закажана за 12:00 часот, започна со работа во 13:00, а заврши во 22:33 
часот. 
 

   Претседател 
 Број 25-1460/1               на Советот на Општина Велес 
 15.03.2022 година                                                                 Зоран Љутков 
 Велес 


