
1 

 

З А П И С Н И К 
од 12. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 25.03.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат  20 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 12-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 

14:02 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на 

расправа записникот од 10. седница на Советот на Општина Велес. За расправа  не се 
пријави никој.  

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека 20 присутни 
со 20 гласа „за“ беше усвоен записникот од 10. седница седница на СОВ. 

Потоа претседателот го стави на расправа и  записникот од 11. седница на 
Советот на Општина Велес. За расправа  не се пријави никој.  

По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека 20 присутни 
со 20 гласа „за“ беше усвоен записникот од 11. седница седница на СОВ. 
 

Претседателот на Советот ги прочита точките кои се предложени во следниот 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
1. Советнички прашања. 
2. Предлог-одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општините 

Велес, Лозово, Градско, Демир Капија и Росоман (зајакнување на општинските 
услуги преку нови технологии). 

3. Предлог-одлука за давање правото на користење на мрежата на јавното 
осветлување на територијата на Општина Велес. 

4. Предлог-одлука за отпис и расходување на основни средства, опрема и ситен 
инвентар сопственост на Општина Велес.  

5. Годишен извештај за финансиските резултати за период од 01.01. до 
31.12.2021година на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

6. Завршна сметка за 2021 година на  ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 
7. Предлог-решение за разрешување и именување член претставник на Општина 

Велес за член на Училишен одбор на СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес. 
8. Информација за работа на полициската стница Велес за 2021 година. 

 

 Претседателот  наведе дека од страна на советничката група СДСМ е 

доставена иницијатива за донесување на Одлука за изменување  и дополнување на 

Одлуката за општински линиски превоз  на патници во Општина Велес. Претставник 
на предлагачот Марјанчо Николов ја образложи потребата од итноста. За оваа точка 

се изјасни и Градоначалникот на Општина Велес. 

 По ова итноста за оваа Одлука се стави на изјаснување пре членовите и од 23 

присутни со 11 гласа „за“ и 12 гласа „против“, предлогот не го доби потребното 

мнозинство.  

 Друг предлог е Одлука за укинување на Одлуката за јавни паркиралишта од 

значење на Општина Велес, за кој предлог итноста исто така ја образложи Марјанчо 

Николов. За предлогот за оваа точка исто така се изјасни и Градоначалникот на 

Општина Велес. 
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 По ова итноста за оваа Одлука се стави на изјаснување пре членовите и од 23 

присутни со 11 гласа „за“ и 12 гласа „против“, предлогот не го доби потребното 

мнозинство.  

    Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред се стави на гласање. 
По гласањето се констатираше дека од 23 присутни членови со 15 гласа „за“  другите 
не се изјаснуваат,  беше усвоен следниот: 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  
 

1. Советнички прашања. 
2. Предлог-одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општините 

Велес, Лозово, Градско, Демир Капија и Росоман (зајакнување на општинските 
услуги преку нови технологии). 

3. Предлог-одлука за давање правото на користење на мрежата на јавното 
осветлување на територијата на Општина Велес. 

4. Предлог-одлука за отпис и расходување на основни средства, опрема и ситен 
инвентар сопственост на Општина Велес.  

5. Годишен извештај за финансиските резултати за период од 01.01. до 
31.12.2021година на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

6. Завршна сметка за 2021 година на  ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 
7. Предлог-решение за разрешување и именување член претставник на Општина 

Велес за член на Училишен одбор на СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес. 
8. Информација за работа на полициската стница Велес за 2021 година. 

 

  ТОЧКА 1: Советнички прашања  

Се пристапи кон поставување на  прашања: 
 
-Ќирил Гајдов:  
1.напомена дека нема почитување на Одлуката за временска рамка за дотур на 

стока преку комбиња и други возила, да се изврши проверка дали истата се спроведува 
и почитува. 

2.во градот има присуство на такси возила лиценцирани со жолта боја  на 
возилата, а има и многу кои не се во таа боја, па дали истите се со лиценца или не дали 
станува збор за нелиценцирани возила, барам да се провери дали се спроведува оваа 
одлука за такси превоз. Во писмена форма. 

 
- Димитар Абрашев:  
1.по барање на граѓаните од зградите пред кафичите на ул. Благој Ѓорев, 

станарите се соочуваат со неуреден простор и зголемена фрекфенција на музика, 
жалбите се постојани и наведуваат дека од општината нема никава реакција за нивните 
проблеми. 

2.Градски парк, постојната улицата е фрекфетна од пешачи и автомобили, да се 
уреди оваа состојба дали ќе се направи некоја патека за пешаци, а оваа да остане за 
возила или дотур на стока или ке се изнајде друго решение.  

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
  
-Пандорка Лазаровска Прличков:  
1.Дали и кога се планира да се постави лежечки полицаец пред просторот кај 

ООУ „Васил Галвинов’.  
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2. прашање повеќе како сугестија, за тоа до каде е постапката за тоа што некој 
точки беа симнати од дневиот ред за расходувањето на ствари од повеќе училишта, до 
денес никој не ги контактирал и не им било посочено што понатаму за овие материјали 
како да постапат и достават одлуки до СОВ. 

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
 

-Тодор Јаковлевски: 
 1. Жители од зграда на ул.Борис Трајковки 34 имаат проблем со паркирање на 

возилата. Според  детален план просторот пред зградата е јавен паркинг, но на лице 
место е хортикултирно уредено,  барањето е овој простор да се уреди согласно планот. 
Наспроти оваа зграда на кривината има изградено нова зграда за која не се предвидел 
простор за паркирање, на делот позади зградата имало гаражи кои се отстранети, со 
новиот ДУП е предвидена зелена површина, дали може да се смени и да се предвиди 
паркинг просто?.  

Одговор на писмено. 
 
Нада Јованова: 
1.По реакција на бизнис секторот дали може да се извадат пластичните 

столпчиња или метални пеовци на одредени места во градот затоа што сметаат при 

дотур на стока на одредени места. 

2.Во чија сопственост е објектот на поранешна Пелaгонија  спрема касарна кој е 

доста руiниран објект  и претставува доста лоша сликата, доколку е во надлежност или 

сопственост на општината и дали може да се направи нешто по оваа прашања.  

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
 
-Драган Димески: 

 1. На улица Андон Шурков кај зградите на комплек УЗУЗ (кај скаличките има 

ширинка) едeн дел пред зградите е оставен недовршен и со земја по промената на 

водоводната мрежа на оваа линија, да се превземе активност за уредување на овој 
простор или некое доуредување. 

-одговор даде Градоначалникот дека ќе се спроведе увид на терен и ќе биде 
одговрено на писмено за ова решение. 

 
- Маргица Урумова: 

 1. до каде е активнста со киното  и кога ќе профункционира овој простор. 

 2. дали ќе се превземе нешто со реконструкцијата на теренот и игралиштето кај 
училиштето во дворови. 

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
 

 -Игор Стојанов: 

1.за подземната катна гаража до каде  е постапката и со која динамика таа ќе се 

решава. 

-одговор даде Градоначалникот. 
 

-Менсур Бачевац: 

1. до каде е со постапката за спортската сала во Оризари. 

2. до каде е со проектот за фудбалското игралиштето во Оризари. 

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
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-Игор Смилев: 
1. се најавува од утре дека се е отвара објект на првата плажа на кој начин  

истиот се поставува и по кој оглас или објава. 
2. зошто се уште не се објавени имињата на лицата кои беа субвенционирани од 

страна на општината по повеќе основи. 
-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
 
-Ружица Петрушевска Николовска: 
1. Доставени се барања од станари или ул. „Тодор Христов Офицерчето“ до 

општината и ЈКП Дервен, кое се однесува за уредување на партерот  и зошто не се 
врши утредување и одржување на истиот или зошто до сега не е одговорено.   

2.Како и дали може да помогне општината во уредување на фасадата од оваа 
зграда. 

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
 
- Марјанчо Николов: 
1. Цените на превозот на општинскиот линиски превоз  во градот се покачени за 

10 денари, по кажување од граѓани кои користат ваков превоз, воедно и се покачени 
цените на такси превозот во градот за кои сметам дека ние сме надлежни за оваа 
покачување односно за одлуката за покачување на цените. 

2.  Жители од ул. „Димитар Андонов Папрадишки“ во Речани кај Македонија пат, 
бараат да се изгради фекална канализација. Ова прашања на писмено да се добие 
одговор. 

-одговор на двете прашања даде Градоначалникот. 
 
-Катерина Ефремова:  
1. за детските катчиња во градот се утврдени дека се доста оштетени,  дали се 

панира реконструкција или санација на оваа урбана опрема, и дали се планира 
поставување на вакви катчиња и на други локации во градот. 

-одговор даде Градоначалникот. 
 

 
ТОЧКА 2: Предлог-одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

со општините Велес, Лозово, Градско, Демир Капија и Росоман (зајакнување на 
општинските услуги преку нови технологии) 

 
 
Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата 

на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на претставникот на администрацијата Елизабета Јовчевска беше 

дадено појаснување за предложениот материјал. Кон појаснувањето по оваа точка се 
вклучи и Градоначалникот. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 23 гласа „за“, се донесе Одлуката за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка со општините Велес, Лозово, Градско, 
Демир Капија и Росоман (зајакнување на општинските услуги преку нови технологии). 
 

 
ТОЧКА 3: Предлог-одлука за давање правото на користење на мрежата на 

јавното осветлување на територијата на Општина Велес 
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Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, 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 Градоначалникот беше дадено појаснување за предложениот 
материјал. 

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

Елизабета Митревска Анѓелеска и Игор Смилев.  
По ова се затвори расправата  и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 15 гласа „за“ (другите не се иазјаснуваат) се донесе 
Одлуката за давање правото на користење на мрежата на јавното осветлување на 
територијата на Општина Велес. 

 
 

ТОЧКА 4: Предлог-одлука за отпис и расходување на основни средства, 
опрема и ситен инвентар сопственост на Општина Велес 

  
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

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

на Комисијата по оваа точка. 
  Од страна на претставникот на администрацијата Оливера Чанева, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 23  гласа „за“  се донесе Одлуката за отпис и 
расходување на основни средства, опрема и ситен инвентар сопственост на Општина 
Велес. 
 

ТОЧКА 5: Годишен извештај за финансиските резултати за период од 01.01. 
до 31.12.2021година на 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.  

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 претставникот на установата в.д. директорот Димче Левков, беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и  прашања се пријавија: Маргица Урумова,  
Одговор даде претставникот 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 8 гласа „за“, 12 гласа „против“  и 3 гласа  
„воздржани“, НЕ се усвои Годишниот извештај за финансиските резултати за период од 
01.01. до 31.12.2021година на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 
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ТОЧКА 6: Завршна сметка за 2021 година на  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 претставникот на установата в.д. директорот Димче Левков, беше 

дадено појаснување за предложениот материјал. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор земаа: Марјанчо Николов и 

Даниел Јаневски. 
Одговор на поставените прашања даде в.д.директорот на установата.  

           По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 11 гласа „против“ и 11 гласа „воздржани“,  НЕ се 
усвои Завршната сметака за 2021 година на ЈП „Парк-Спорт и Паркизни“ Велес. 
 

ТОЧКА 7: Предлог-решение за разрешување и именување член претставник 
на Општина Велес за член на Училишен одбор на СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ 
Велес 

 
Од страна на членот Нојков Коста беше најавено дека се иззема од процесот на 

одлучување по оваа точка, поради судир на интереси. 
Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни 

прашања , избори и именување, даде извесштј од Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo предлог за член за именување  беше даден од претседателот на 

Комисијата  за член да се именува Василка Ѓурчиновска. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутен, со 10 гласа „за“ и 11 гласа „воздржани“, НЕ се донесе 
Решението за разрешување и именување член претставник на Општина Велес за член 
на Училишен одбор на СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес. 

  
ТОЧКА 8: Информација за работа на полициската стница Велес за 2021 

година 
 
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам,комунални дејности  и 

заштита на животната средина, 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. 

Александар Костов, како командир на ПС Велес, даде видување по вака 
доставената Информација. 

Во расправа по оваа точка збор земаа:Пандорка Лазарова Прличкова, Марјанчо 
Николов, Димитар Абрашев,Ќирил Гајдов,  Игор Смилев, Ружица Петрушевска 
Николова, Коста Нојков и  Месур Бачевац. 

Одоговор на поставените прашања,  сугестии и предлози даде командирот на 
ПС. Во расправа по оваа точка се вклучи и Градоначалникот. 
 Претседателот на СОВ по завршувањето на расправата по оваа точка, 
констатираше дека СОВ ја разгледа оваа Информација. 
 

Седницата беше закажана за во 13:00часот, започна со работа во 14:02, а заврши 
во 18:10 часот. 
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    Претседател 

 Број 25-1686/1                        на Советот на Општина Велес 
 25.03.2022 година                                                          Зоран Љутков 
 Велес  

 
 


