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З А П И С Н И К 
од 18. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 07.07.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат  22 членa на Советот,  додека членот Милица Ристовска 
Темелковска, со допис до претседателот го оправда своето отуство за оваа седница. 

Потоа ја отвори 18-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 10:12 
часот. 

Претседателот на Советот ги прочита точките кои се предложени во следниот 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
1. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 

2022 година. 
2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата  на Буџетот на Општина 

Велес за 2022 година.  
3. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино село. 

4. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 10724/2 за КО Велес. 

5. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 12586/2  за КО Велес. 

6. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП 
бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес. 

7. Извештај за работата на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 
година.  

8. Предлог-решение за изменување на Решение за распределба на финансиски 
средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година. 

9. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 
година во ЛУ „ Гоце Делчев“ Велес.  

10. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за изменување и 
дополнување на Планот за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ 
Велес.  

11. Предлог-решение за давање согласност  на Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Блаже Конески“ Велес.  

12. Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управниот одбор на ЈП 
„Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес. 

13. Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на Општина 
Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес. 

 
 Претседателот наведе дека од страна на Градоначалникот, до него е доставено 
барање со бр. 08-3127/3 од 07.07.2022година, за поставување точки по итна постапка. 
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 Се чита првопредложената Oдлука за Техничка исправка  за КП 1290, КО Башино 
Село,  Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село 
Општина Велессо намена  А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за 
село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год.со тех. број 06-
06/2022 од Јуни 2022 година. 

 Образложение за итноста даде Градоначалникот, и се стави на изјаснување пред 
членовите на Советот. По гласањето се констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, 
се прифати предлогот по итна постапка оваа точка да биде дел од денешниот дневен 
ред за оваа седница.  

 Втор предлог е Предлог –одлука за прифаќање донација на проектна документација од 
ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес. 

 Предлагачот - Градоначалникот за даде образложение за итноста и се стави на 
изјаснување пред членовите на Советот. По гласањето се констатира дека од 21 
присутен, со 21 гласа „за“, се прифати предлогот по итна постапка оваа точка да биде 
дел од денешниот дневен ред за оваа седница.  

 Трет предлог е Предлог – одлука за давање на времено користење на простории 
од објект сопственост на Општина Велес. 

 Предлагачот - Градоначалникот за даде образложение за итноста и се стави на 
изјаснување пред членовите на Советот. По гласањето се констатира дека од 19 
присутни, со 14 гласа „за“ и 5 гласа „воздржани“, се прифати предлогот по итна постапка 
оваа точка да биде дел од денешниот дневен ред за оваа седница.  

 Четврт предлог е Предлог – одлука за доделување еднократна парична помош за 
новороденче 

 Предлагачот - Градоначалникот за даде образложение за итноста и се стави на 
изјаснување пред членовите на Советот. По гласањето се констатира дека од 21 
присутен, со 21 гласа „за“, се прифати предлогот по итна постапка оваа точка да биде 
дел од денешниот дневен ред за оваа седница.  

 Петтиот предлог е Предлог – одлука за доделување еднократна парична помош за 
прваче во Општина Велес 

 Предлагачот - Градоначалникот за даде образложение за итноста и се стави на 
изјаснување пред членовите на Советот. По гласањето се констатира дека од 21 
присутен, со 21 гласа „за“, се прифати предлогот по итна постапка оваа точка да биде 
дел од денешниот дневен ред за оваа седница.  

 Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред со прифатените 
продложи се стави на гласање. По гласањето се констатираше дека од 21 присутен член 
со 21 гласа „за“, беше усвоен следниот: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 
2022 година. 

2. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата  на Буџетот на Општина 
Велес за 2022 година. 

3. Предлог-одлука за  Техничка исправка  за КП 1290, КО Башино Село,  Општина 
Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина 



3 

 

Велессо намена  А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за 
село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год.со тех. 
број 06-06/2022 од Јуни 2022 година. 

4. Предлог –одлука за прифаќање донација на проектна документација од ДПТУ 
„НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес. 

5. Предлог-одлука за давање на времено користење на простории од објект 
сопственост на Општина Велес. 

6. Предлог-одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче. 
7. Предлог-одлука за доделување еднократна парична помош за прваче во Општина 

Велес. 
8. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино село. 

9. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 10724/2 за КО Велес. 

10. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 12586/2  за КО Велес. 

11. Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП 
бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес. 

12. Извештај за работата на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година. 
13. Предлог-решение за изменување на Решение за распределба на финансиски 

средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година. 
14. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 

година во ЛУ „ Гоце Делчев“ Велес. 
15. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за изменување и 

дополнување на Планот за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ 
Велес.  

16. Предлог-решение за давање согласност  на Годишен план за вработување за 2023 
година на ООУ „Блаже Конески“ Велес.  

17. Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управниот одбор на ЈП 
„Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес. 

18. Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на Општина 
Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес. 

 
 Процедурално за збор се јави Марјанчо Николов, повикувајќи се барање за 
примена на одредбите од Деловникот на Советот на Општина Велес глава VII јавност во 
работата на Советот о член 139 до 144. 
  
 ТОЧКА 1: 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 претставник на општинската администрација беше 

дадено појаснување за предложениот материјал, во образложението се вклучи и 
Градоначалникот. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше пријавено никој. 
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 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 20 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“, се донесе Одлуката 
за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. 

 
ТОЧКА 2: Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата  на Буџетот 

на Општина Велес за 2022 година 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата за вака поднесениот амандман. По ова се отвори амандманска 
расправа, по поднесен амандман од страна на членови на советничката Група на Левица 
со бр. 25-3202/1 од 06.07.2022година. 

Најпрвен, збор беше даден на претставникот од предлагачот на амандамнот, 
Маргица Урумова. 

Од страна на Градоначалникот беше даде појаснување за со што нема потреба од 
овој амандман. 

Предлагачот останува на ставот за вака поднесениот амандман. 
Вака предложениот амандман се стави на изјаснување пред членовите на Советот. 
По изјаснувањето се констатира дека со 8 гласа „за“ и 10 гласа „против“ не се 

прифати вака предложениот амандман. 
По ова се премина во расправа по точката. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Оливера Чанева, претставник на општинската администрација беше дадено 

појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика, збор земаа: 

Маргица Урумова, Игор Смилев, Пандорка Лазарова Прличкова, Елизабета Митревска 
Анѓелеска, Катерина Ефремова, Даниел Јаневски, Марјанчо Николов и Менсур Бачевац. 

  Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот.  
  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 7 гласа „воздржани“ 
се донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата  на Буџетот на Општина 
Велес за 2022 година. 

 
ТОЧКА 3: Предлог-одлука за  Техничка исправка  за КП 1290, КО Башино Село,  

Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина 
Велессо намена  А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село 
Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год.со тех. број 06-
06/2022 од Јуни 2022 година 

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

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

Од претставник на општинската администрација, Роза Здравева беше дадено 
појаснување за предложениот материјал.  

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаѓе пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 21 гласа „за“, се донесе Одлуката за  Техничка 
исправка  за КП 1290, КО Башино Село,  Општина Велес, со намена В4 - месна заедница 
и КП 1263 КО Башино Село Општина Велессо намена  А1- семејно домување во станбени 
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куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 
28.09.2007 год.со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 4: Предлог –одлука за прифаќање донација на проектна документација 

од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес 
 
 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. 

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

Градоначалникот со дополнување по вака 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  21 присутен, со 21 гласа „за“, се донесе Одлуката за прифаќање 
донација на проектна документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес. 

 
ТОЧКА 5: Предлог-одлука за давање на времено користење на простории од 

објект сопственост на Општина Велес  
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за 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 и Коста 

Нојков. 
Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот.  

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 13 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“ се донесе Одлуката 
за давање на времено користење на простории од објект сопственост на Општина Велес. 

 
ТОЧКА 6: Предлог-одлука за доделување еднократна парична помош за 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од претставник на општинската администрација, Анита Пивкова беше дадено 

појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Игор Смилев.  
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 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 20 гласа „за“, се донесе Одлуката за доделување 
еднократна парична помош за новороденче. 
 

ТОЧКА 7: Предлог-одлука за доделување еднократна парична помош за 
прваче во Општина Велес 

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

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од претставник на општинската администрација, Анита Пивкова беше дадено 

појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија збор зема: Ружица Николова Петрушевска. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутни, со 21 гласа „за“, се донесе Одлуката за доделување 
еднократна парична помош за прваче во Општина Велес. 

 
ТОЧКА 8: Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино 
село 

 
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 Патре Цилаков претставник на општинската администрација 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 21 присутен, со 11 гласа „за“, 10 гласа „воздржани“, се донесе 
Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО Башино село. 

 
ТОЧКА 9: Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 10724/2 
за КО Велес 

 
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 Магдалена Спасева претставник на општинската администрација 
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 21 присутен, со 11 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 7 гласа „воздржани“, 
се донесе Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
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документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени на КП бр. 10724/2 за КО Велес. 
 

 
ТОЧКА 10: Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 12586/2  
за КО Велес 

 
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 претставник на општинската администрација 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 21 присутен, со 14 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“, се донесе 
Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени на КП бр. 12586/2  за КО Велес. 

 
ТОЧКА 11: Предлог-одлука за утврдување на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени на КП бр. 12521, 
КП бр. 12518, КП бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес 

 
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 Магдалена Спасева, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

констатира дека од 21 присутен, со 11 гласа „за“ и 10 гласа „воздржани“, се донесе 
Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП бр. 12520 и КП бр. 12517 
за КО Велес. 

 
ТОЧКА 12: Извештај за работата на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 

месец 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 директорот на јавното претпријатие Горанчо Наунчев, беше 
напоменато дека нема дополнување во вака предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
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За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Маргица Урумова, Ружица 
Николовска Петрушевска, Нада Јованова и Игор Смилев.  

Одговор на поставените прашања даде претставникот, Елена Димова, потоа се 
вклучи и директорот Горанчо Нунчев. На дел од поставените прашања одговор даде 
Александар Бузалков. 

По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. Известување од два 
члена дека се изземаат (Марјанчо Николов и Тодор Јаковлевски).По гласањето се 
констатира дека од 19 присутни, со 9 гласа „за“, 8 гласа „против“, НЕ се усвои Извештајот 
за работата на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 13: Предлог-решение за изменување на Решение за распределба на 

финансиски средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 
година 

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

Комисијата по оваа точка. 
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 19 присутни, со 19 гласа „за“, се донесе Решението за изменување на 
Решение за распределба на финансиски средства за поддршка на квалитетен спорт во 
Општина Велес за 2022 година. 

 
ТОЧКА 14: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ЛУ „ Гоце Делчев“ Велес 
 
 Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата на 

Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од претставник на установата директорот Снежана Бошевска беше дадено 

појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше пријавено никој 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 14  гласа „за“ и  7 гласа „воздржани“ се донесе 
Решението за изменување на Решение за распределба на финансиски средства за 
поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година. 

 
 
ТОЧКА 15: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за 

изменување и дополнување на Планот за вработување за 2022 година на ООУ 
„Блаже Конески“ Велес 

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

Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од претставник на установата директорот, Јованче Манасков беше дадено 

појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 
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За расправа со своја дискусија збор зема: Игор Смилев. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 20 присутен, со 19 гласа „за“, (се иззема Ружица Николовска 
Петрушевска) се донесе Решението за давање согласност на Годишен план за 
изменување и дополнување на Планот за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже 
Конески“ Велес. 
 

ТОЧКА 16: Предлог-решение за давање согласност  на Годишен план за 
вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес 

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

Комисијата по оваа точка. 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од претставник на установата директорот, Јованче Манасков беше дадено 

појаснување за предложениот материјал.  
Се отвори расправа по оваа точка. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 19 гласа „за“, (се иззема Ружица Николовска 
Петрушевска) се донесе Решението за давање согласност  на Годишен план за 
вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес. 

 
ТОЧКА 17: Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управниот 

одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес 
 
Елизабета Митревска Анѓелеска , претседател на Комисијата за мандатни 

прашања, избор и именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немеше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 10 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
НЕ се донесе Решението за разрешување  и именување член на Управниот одбор на ЈП 
„Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес. 

 
ТОЧКА 18: Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на 

Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес 
 
Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања, 

избор и именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа немаше никој пријавено. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 19 присутни, со 9 гласа „за 6 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, НЕ 
се донесе Решението за разрешување и именување на претставници на Општина Велес 
за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес. 

 
Седницата беше закажана за во 09:00часот, започна со работа во 10:12, а заврши 

во 14:50часот. 
    Претседател 

 Број 25------                        на Советот на Општина Велес 
 ---.08.2022 година                                                          Зоран Љутков 
 Велес  


