
З А П И С Н И К 
од првата-та (конститутивна) седница на  

Советот на општина Велес 
одржана на 04.11.2021 година 

 

         Седницата започна со работа во 10:30 часот. 

        Претседателот на советот од претходниот совет Ќирил Гајдов ја отвори 
седницата и го повика најстариот присутен член на Советот Коста Нојков да ја води 
седницата. 

        Врз основа на евиденцијата од службите, претседавачот констатираше дека на 
седницата присуствуваат 22 новоизбрани членови и Советот на Општина Велес 
може да работи и полноважно да одлучува. 

         Претседавачот ја отвори седницата  и го прочита дневниот ред: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

        1.Предлог-решение за избор на претседател и членови на Верификационата 
комисија. 
        2.Извештај на Верификационата комисија за верификација на мандатите на 
членовите на Советот на Општина Велес. 
        3.Предлог-одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на 
Општина Велес. 
        - Полагање и потпишување на Свечена изјава од членовите на Советот. 
         
         Претседавачот ги повика присутните да дадат предлози за измени и 
дополнувања по предложениот дневниот ред. За збор се јави Марјанчо Николов со 
предлог дневниот ред да се дополни со нова точка Предлог-решение за избор на 
претседател на Советот, бидејќи немаше други предлози Претседавачот го стави 
предлогот на гласање пред членовите на советот и истиот доби 9 гласа „за“ и со тоа 
не го доби потребното мнозинство. Се премина на гласање за предложениот 
дневниот ред и со 22 гласа „за“се усвои следниот: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1.Предлог-решение за избор на претседател и членови на Верификационата 
комисија. 
2.Извештај на Верификационата комисија за верификација на мандатите на 
членовите на Советот на Општина Велес. 
3.Предлог-одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на 
Општина Велес. 
- Полагање и потпишување на Свечена изјава од членовите на Советот. 
 



По ова се пристапи кон разгледување на точките. 
 
         ТОЧКА 1: Предлог-решение за избор на претседател и членови на 

Верификацоната комисија 

 

         Претседавачот ги повика присутните да достават предлози за членови на  
Верификационата комисија. 
        За збор се јави Елизабета Митревска Анѓелеска со предлог за претседател да 
се избере Коста Нојков, а за член го предложи: Дејан Палашев, понатаму за збор се 
јави Марјанчо Николов со предлог за член во Верификационата комисија да се 
избере Ќирил Гајдов. 
        Се отвори претрес по предлогот. 
        Бидејќи никој не побара збор, претресот се заклучи и предлогот се стави на 
гласање. 
        Со 23 гласа „за“ се констатираше дека во Верификационата комисија се 
избрани: 

- за претседател: Коста Нојков 
- за членови: 1. Дејан Палашев 

                     2. Ќирил Гајдов 
 

        Се премина на следната точка од дневниот ред. 
 
        ТОЧКА 2: Извештај на Верификационата комисија за верификација на 

мандатите на членовите на Советот на Општина Велес 

 

        Претседавачот ги замоли членовите на Верификационата комисија  и 
Стручната служба да го подготват Извештајот за верификација на мандатите на 
членовите на Советот на Општина Велес. 
        По паузата од 25 минути, седницата продолжи со работа по точката од 
Дневниот ред. 
        Претседавачот го повика Претседателот на комисијата Коста Нојков како 
претседател на Верификационата комисија да поднесе Извештај со предлогот за 
верификација на мандатите на членовите на Советот.При ова се напомена дека 
еден мандат се одложи за негова ферификација од причина што членот на Советот 
е опрадвано отсутен. Верификацијата на мандатот на одсутниот член ке се изврши 
на седницата на која ќе биде присутен членот.  
        Се отвори претрес по Извештајот, а воедно се премина на следната точка од 
дневниот ред. 
 
        ТОЧКА 3: Предлог-одлука за верификација на мандатите на членовите на 

Советот на Општина Велес 

 

       Бидејќи никој не побара збор, претресот беше заклучен и Извештајот со 
Предлог-одлуката за верификација на мандатите беа ставени на гласање. 



        Со 22 гласа „за“ се усвои Извештајот за верификација на мандатите на 
членовите на Советот на Општина Велес, а воедно и Одлуката за верификација на 
мандатите на членовите на Советот на Општина Велес. 
         По гласањето, претседавачот констатираше дека се верификувани мандатите 
на: 
 
1.Абрашев Димитар 
2.Андреева Менка 
3.Атанасовска Весна 
4.Бачевац Менсур 
5.Гајдов Ќирил  
6.Димески Драган 
7.Ефремова Катерина 
8.Јаковлевски Тодор 
9.Јаневски Даниел 
10.Лазаровска Прличкова Пандорка 
11.Лазов Кирил 
12.Љутков Зоран 
13.Митревска Анѓелеска Елизабета 
14.Муаремовски Невзат 
15.Николов Марјанчо 
16.Нојков Коста 
17.Палашев Дејан 
18.Петрушевска Николовска Ружица 
19.Ристовска Темелковска Милица  
20.Смилев Игор 
21.Стојанов Игор 
22.Урумова Маргица 
 
         По ова членовите на Советот положија и потпишаа Свечена изјава. 

         Претседавачот на Советот на Општина Велес, констатираше дека е исцрпен 
дневниот ред за првата конститутивна седница. 
 
           Седницата заврши во 13:30 часот. 
 
 
 
 
         Број 25-____/__                                                       Претседавач 
         __.11.2021 година                                     на Советот на Општина Велес 
              Велес                                                                Коста Нојков с.р. 
 


