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З А П И С Н И К 
од 20. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 13.09.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат  19 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 20-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 

10:00часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 19. седница на Советот на Општина Велес.  
За расправа немаше пријавено никој и се стави на гласање и по гласањето се утврди 

дека 19 присутни со 19 гласа „за“ беше усвоен записникот од 19. 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. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  Стопанство (СТО) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената на бесправниот објект изграден на КП 
бр.15725/7, КО Велес.  

2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  Стопанство (СТО) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени на КП 
бр.15665/1, КП бр. 15655/3, КП бр. 15655/4 и КП бр. 15658/1, КО Велес. 

3. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  Заштитно зеленило (33) во класа на намена А1 (Домување во станбени 
куќи) заради усогласување на намената на бесправниот објект изграден на КП бр. 
9581/1, КО Велес. 

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. 11005 и КП бр. 11008, 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. 12711 и КП бр. 12713, КО 
Велес. 

6. Предлог-одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти 
во Општина Велес.  

7. Иницијатива за донесување на Одлука од Советот за пренамена на површина со 
класа на намена А2-домување во станбени здради во класа на намена Д1 
парковско зеленило.  

8. Предлог-решение за давање согласност на измена на Годишен план за 
вработување за 2022 година на Општина Велес. 

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

10. Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на 
Општина Велес во зимски услови за 2022/2023 година. 

11. Годишен Извештај за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 
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12. Предлог-годишна Програма за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

13. Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

14. Предлог-годишна Програма за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

15. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

16. Предлог-годишна Програма за работа на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

17. Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

18. Предлог-годишна Програма за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

19. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес. 

20. Годишен извештај за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“  Велес за учебната 
2021/2022 година. 

21. Предлог-годишна Програма за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

22. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Св. Кирил и Методиј“-Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

23. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ООУ „Св Кирил и Методиј“ Велес.  

24. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Васил Главинов“ Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

25. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ООУ „Васил Главинов“ Велес. 

26. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Панко Брашнаров“ Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

27. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во ОOУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ с. 
Иванковци за учебната 2022/2023 година.  

28. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици во OОУ „Рајко Жинзифов“ Д. Оризари-Велес за учебната 2022/2023 
година.  

29. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирана паралелка во OОУ „Лирија“ с. Бузалково-Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

30. Предлог-решение за давање позитивно мислење на Статут на ООУ „Лирија“ с. 
Бузалково Велес. 

31. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес. 



3 
 

32. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ЈКП „Дервен“ Велес. 

33. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цена на 
услуга за користење на спортски објекти на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

34. Извештај за финансиските резултати за период од 01.04.2022година  до 
30.06.2022година на  ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

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

36. Информација за работата на Полициска станица Велес за период Јануари-Јуни 
2022 година. 

 
 Претседателот наведе дека од страна на ЈКП Дервен, до него е доставено 
барање со бр. 25-3927/2 од 07.09.2022 година, за повлекување на точка од предложениот 
дневен ред поради неможност на присуство на претставник од институцијата за седница 
и тоа: 

 32.Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 
2023 година на ЈКП „Дервен“ Велес. 

 По ова председателот констатираше дека оваа точка ќе биде симната од предлог 
дневиот ред. 
 
  Вака предложениот Дневен ред со измената се стави на изјаснување пред 
членовите. По гласањето се констатираше дека од 21 присутен член со 21 гласа „за“, 
беше усвоен следниот: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа 
на намена  Стопанство (СТО) во класа на намена А1 (Домување во станбени 
куќи) заради усогласување на намената на бесправниот објект изграден на КП 
бр.15725/7, КО Велес.  

2. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа 
на намена  Стопанство (СТО) во класа на намена А1 (Домување во станбени 
куќи) заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени на КП 
бр.15665/1, КП бр. 15655/3, КП бр. 15655/4 и КП бр. 15658/1, КО Велес. 

3. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа 
на намена  Заштитно зеленило (33) во класа на намена А1 (Домување во 
станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправниот објект 
изграден на КП бр. 9581/1, КО Велес. 

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. 11005 и КП бр. 11008, 
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. 12711 и КП бр. 12713, 
КО Велес. 

6. Предлог-одлука за продолжување на работното време на угостителските 
објекти во Општина Велес.  
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7. Иницијатива за донесување на Одлука од Советот за пренамена на површина 
со класа на намена А2-домување во станбени здради во класа на намена Д1 
парковско зеленило.  

8. Предлог-решение за давање согласност на измена на Годишен план за 
вработување за 2022 година на Општина Велес. 

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

10. Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на 
Општина Велес во зимски услови за 2022/2023 година. 

11. Годишен Извештај за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

12. Предлог-годишна Програма за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

13. Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

14. Предлог-годишна Програма за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

15. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

16. Предлог-годишна Програма за работа на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

17. Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

18. Предлог-годишна Програма за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

19. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 
2023 година на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес. 

20. Годишен извештај за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“  Велес за 
учебната 2021/2022 година. 

21. Предлог-годишна Програма за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес 
за учебната 2022/2023 година. 

22. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Св. Кирил и Методиј“-Велес 
за учебната 2022/2023 година.  

23. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 
2023 година на ООУ „Св Кирил и Методиј“ Велес.  

24. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Васил Главинов“ Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

25. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 
2023 година на ООУ „Васил Главинов“ Велес. 

26. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Панко Брашнаров“ Велес за 
учебната 2022/2023 година.  
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27. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирани паралелки во ОOУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ 
с. Иванковци за учебната 2022/2023 година.  

28. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици во OОУ „Рајко Жинзифов“ Д. Оризари-Велес за учебната 
2022/2023 година.  

29. Предлог-решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици и комбинирана паралелка во OОУ „Лирија“ с. Бузалково-Велес 
за учебната 2022/2023 година. 

30. Предлог-решение за давање позитивно мислење на Статут на ООУ „Лирија“ с. 
Бузалково Велес. 

31. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 
2023 година на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес. 

32. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цена на 
услуга за користење на спортски објекти на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

33. Извештај за финансиските резултати за период од 01.04.2022година  до 
30.06.2022година на  ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

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

35. Информација за работата на Полициска станица Велес за период Јануари-Јуни 
2022 година. 

 
 ТОЧКА 1: Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на 
површина со класа на намена  Стопанство (СТО) во класа на намена А1 (Домување 
во станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправниот објект изграден 
на КП бр.15725/7, КО Велес 
 

Дејан Палашев, како член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

По ова од страна на Петре Цилаков претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Коста Нојков, Тодор Јаковлевски, Марјанчо Николов, Игор Смилев, Пандорка Лазарова 
Прличкова, Елизабета Митревска Анѓелеска и Катерија Ефремова. 

Одговор на поставените прашања даде претставникот на општинската 
администрација, Магдалена Спасева. 

Во расправа по точката се вклучи и Градоначалникот. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 19 присутни, со 11 гласа „за“ и 3 гласа „против“, се донесе Одлуката 
за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на намена  Стопанство 
(СТО) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 
намената на бесправниот објект изграден на КП бр.15725/7, КО Велес. 
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 ТОЧКА 2: Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на 
површина со класа на намена  Стопанство (СТО) во класа на намена А1 (Домување 
во станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните објекти 
изградени на КП бр.15665/1, КП бр. 15655/3, КП бр. 15655/4 и КП бр. 15658/1, КО Велес 
 

Дејан Палашев, како член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

По ова од страна на Петре Цилаков претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал, со напомена дека кон овој 
материјал има доставено амандман со бр.25-4022/3 од 12.09.2022год. изготвен поради 
техничка грешка во насловот на истата. Претседателот го прочита истиот и констатираше 
дека истиот е составен дел на оваа одлука. 

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 11 гласа „за“ и 3 гласа „против“, се донесе Одлуката  
за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на намена  Стопанство 
(СТО) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 
намената на бесправните објекти изградени на КП бр.15655/1, КП бр. 15655/3, КП бр. 
15655/4 и КП бр. 15658/1, КО Велес. 
 
 ТОЧКА 3: Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на 
површина со класа на намена  Заштитно зеленило (33) во класа на намена А1 
(Домување во станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправниот 
објект изграден на КП бр. 9581/1, КО Велес 
 

Дејан Палашев, како член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

По ова од страна на Магдалена Спасева претставник на општинската 
администрација беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Маргица Урумова и 

Марјанчо Николов. 
Одговор даде Петре Цилаков, претставник на општинската администрација, а се 

вклучи и Градоначалникот. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 18 присутни, со 11 гласа „за“ и 3 гласа „против“, се донесе Одлуката 
за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на намена  Заштитно 
зеленило (33) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување 
на намената на бесправниот објект изграден на КП бр. 9581/1, КО Велес. 
 
 
 ТОЧКА 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. 11005 и 
КП бр. 11008, КО Велес 
 

Дејан Палашев, како член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 
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По ова 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 18 присутни, со 13 гласа „за“ и 5 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. 11005 и КП бр. 11008, КО Велес. 
 
 ТОЧКА 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. 12711 и 
КП бр. 12713, КО Велес 
 

Дејан Палашев, како член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

По ова 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 18 присутни, со 13 гласа „за“ и 5 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. 12711 и КП бр. 12713, КО Велес. 
 
 
 ТОЧКА 6: Предлог-одлука за продолжување на работното време на 
угостителските објекти во Општина Велес 
 

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

Од страна на Анита Пивкова, 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 19 присутни, со 19 гласа „за“, се донесе Одлуката за продолжување 
на работното време на угостителските објекти во Општина Велес. 

 
 ТОЧКА 7: Иницијатива за донесување на Одлука од Советот за пренамена на 
површина со класа на намена А2-домување во станбени здради во класа на намена 
Д1 парковско зеленило 
 

Дејан Палашев, како член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

По ова од страна на предлагачот на Иницијативата, Димитар Абрашев беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 
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Појаснување по даденото мислиење по оваа Иницијатива од Градоначалникот, 
даде претставникот на општинската администрација, Петре Цилаков.  

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

Марјанчо Николов, Елизабета Митревска Анѓелеска и Игор Смилев. 
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 9 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 2 гласа „воздржани“, 
се утврди дека НЕ се прифаќа вака предложената Иницијатива.  

 
ТОЧКА 8: Предлог-решение за давање согласност на измена на Годишен план 

за вработување за 2022 година на Општина Велес 

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

Од страна на Марија Чатмова, претставник на општинската администрација беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

констатира дека од 18 присутни, со 11 гласа „за“ и 3 гласа „против“, се донесе Решението 
за давање согласност на измена на Годишен план за вработување за 2022 година на 
Општина Велес. 

 

ТОЧКА 9: Предлог-решение за одобрување финансиски средства од Буџетот 
на Општина Велес 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 ЈП директорот Димче Левков 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 19 присутни, со 12 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Решението за одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Велес 
на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

 

ТОЧКА 32: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за утврдување 
на цена на услуга за користење на спортски објекти 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 ЈП директорот Димче Левков беше дадено 

појаснување за предложениот материјал. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
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За расправа со своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика збор земаа: 
Маргица Урумова, Тодор Јаковлевски, Катерина Ефремова, Даниел Јаневски и Димитар 
Абрашев. 

Одговор на прашањата даде директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 19 присутни, со 12 гласа „за“, 7 гласа „против“, се донесе Решението 
за давање согласност на Одлука за утврдување на цена на услуга за користење на 
спортски објекти на ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

 
 
ТОЧКА 33: Извештај за финансиските резултати за период од 01.04.2022година  

до 30.06.2022година 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. 
Дејан Палашев, како член 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 ЈП директорот Димче Левков беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Катерина Ефремова. 
Одговор на прашањата даде директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 18 присутни, со 12 гласа „за“,4 гласа „против“ и 2 гласа „воздржани“, 
се усвои Извештајот за финансиските резултати за период од 01.04.2022година до 
30.06.2022година на  ЈП „Парк –Спорт и Паркинзи“ Велес. 

 

ТОЧКА 10: Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици на 
подрачјето на Општина Велес во зимски услови за 2022/2023 година 

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

Дејан Палашев, како член 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 со своја дискусија и прашања збор земаа: Катерина Ефремова, Тодор 

Јаковлевски и Дејан Палашев. 
Одговор на прашањата даде претставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 18 присутни, со 18 гласа „за“, се донесе Програмата за одржување на 
локални патишта и улици на подрачјето на Општина Велес во зимски услови за 2022/2023 
година. 

ТОЧКА 11: Годишен Извештај за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за 
учебната 2021/2022 година 

Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 
извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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Од страна на претставникот на установата ОУД, директорот Марјанчо Јорданов 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Менка Андреева, Ружица 

Петрушевска Николовска, Тодор Јаковлевски, Весна Атанасовска, Милица Ристова 
Темелковска и Нада Јованова. 

Одговор на прашањата даде директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 18 присутни, со 4 гласа „за“, 11 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
НЕ се усвои Годишниот Извештај за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за учебната 
2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 12: Предлог-годишна Програма за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ 
Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата ОУД, директорот Марјанчо Јорданов 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Дејан Палашев, Менка Андреева, Елизабета Митревска Анѓелеска, Игор Смилев, Ружица 
Петрушевска Николовска, Катерина Ефремова, Тодор Јаковлевски и Нада Јованова.    

Одговор на прашањата даде директор. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 18 присутни, со 7 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 6 гласа „воздржани“, 
НЕ се усвои Годишната програма за работа на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес за учебната 
2022/2023 година. 

ТОЧКА 13: Годишен извештај за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за 
учебната 2021/2022 година 

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

Од страна на претставникот на установата ОСУ, в.д.директорот Васко Трајковски 
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 16 присутни, со 15 гласа „за“, еден се иззема од гласање (Катерина 
Ефремова) се усвои Годишниот извештај за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за 
учебната 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 14: Предлог-годишна Програма за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ 
Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата ОСУ, в.д.директорот Васко Трајковски 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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 19 присутни, со 18 гласа „за“, еден се иззема (Катерина Ефремова)“, 
се усвои Годишната програма за работата на ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес за учебната 
2022/2023 година. 

ТОЧКА 15: Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес 
за учебната 2021/2022 година 

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

Од страна на претставникот на установата СОУ, в.д.директорот Илија Попов беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

констатира дека од 13 присутни, со 13 гласа „за“, се усвои Годишниот извештај за работа 
на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за учебната 2021/2022 година. 

 
 

ТОЧКА 16: Предлог-годишна Програма за работа на СОУ Гимназија „Кочо 
Рацин“ Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата СОУ,в.д.директорот Илија Попов беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Милица Ристова Темелковска. 
Одоговор даде в.д. директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутен, со 21 гласа „за“, се усвои Годишната програма за работа 
на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 17: Годишен извештај за работата на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес 
за учебната 2021/2022 година 

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

Од страна на претставникот на установата ССОУ, со полномошно од директорот со 
бр. 03-1068/1 од 02.09.2022година Пандорче Јорданова, беше дадено појаснување за 
предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Ружица Петрушевска 

Николовска 
Одговор на прашањата даде претставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутен, со 18 гласа „за“, 2 гласа „воздржани“, еден се иззема 
(Менка Андреева), се усвои Годишниот извештај за работата на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес за учебната 2021/2022 година. 
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ТОЧКА 18: Предлог-годишна Програма за работата на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата ССОУ, со полномошно од директорот со 
бр. 03-1068/1 од 02.09.2022година Пандорче Јорданова, беше дадено појаснување за 
предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Ружица Петрушевска 

Николовска. 
Одговор на прашањата даде преставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 20 гласа „за“, 1 глас „воздржан“, еден се иззема 
(Менкла Андреева) се усвои Годишната програма за работата на ССОУ „Коле 
Неделковски“ Велес за учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 19: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес 

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

Од страна на претставникот на установата ССОУ, со полномошно од директорот со 
бр. 03-1068/1 од 02.09.2022година Пандорче Јорданова, беше дадено појаснување за 
предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Игор Смилев. 
Одговор на прашањата даде претставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 21 гласа „за“, еден се иззема (Менка Андреева), се 
донесе Решението за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на ССОУ „Коле Неделковски“ Велес. 

 

ТОЧКА 20: Годишен извештај за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“  
Велес за учебната 2021/2022 година 

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

Од страна на претставникот на установата ССОУ, директорот Маја Хеско 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 22 присутни, со 13 гласа „за“, и 8 гласа „воздржани“, еден се иззема 
(Нада Јованова) се усвои Годишниот извештај за работата на ССОУ „Димитрија Чуповски“  
Велес за учебната 2021/2022 година. 
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ТОЧКА 21: Предлог-годишна Програма за работата на ССОУ „Димитрија 
Чуповски“ Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата ССОУ, директорот Маја Хеско беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Катерина Ефремова. 
Одговор на прашањата даде директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со  12 гласа „за“, 9 гласа „воздржани“ двајца се изземаат 
(Нада Јованова и Марјанчо Николов), се усвои Годишната програма за работата на ССОУ 
„Димитрија Чуповски“ Велес за учебната 2022/2023 година. 

 
ТОЧКА 22: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Св. Кирил 
и Методиј“-Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата ООУ, в.д.директорот Маја Јовановска 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Катерина Ефремова. 
Одговор на прашањата даде директорот. 
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 Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и комбинирани 
паралелки во OОУ „Св. Кирил и Методиј“-Велес за учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 23: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ООУ „Св Кирил и Методиј“ Велес 

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

Од страна на претставникот на установата ООУ, в.д. директорот Маја Јовановска 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Маргица Урумова. 
Одговор на прашањата даде директорот. 
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 Решението за давање 
согласност на Годишен план  за вработување за 2023 година на ООУ „Св Кирил и Методиј“ 
Велес. 
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ТОЧКА 24: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Васил 
Главинов“ Велес за учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на претставникот на установата ООУ в.д.директорот Драги Коцевски 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Милица Ристовска 

Темелковска. 
Одговор на прашањата даде в.д.директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 20 присутни, со 15 гласа „за“, еден се иззема (Пандорка Лазарова 
Прличкова), се донесе Решението за давање согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Васил Главинов“ Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 25: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ООУ „Васил Главинов“ Велес 

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

Од страна на претставникот на установата ООУ в.д.директорот Драги Коцевски 
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 20 присутни, со 14 гласа „за“, и 5 гласа „воздржани“, еден се иззема 
(Пандорка Лазарова Прличкова) се донесе Решението за давање согласност на Годишен 
план  за вработување за 2023 година на ООУ „Васил Главинов“ Велес. 

 

ТОЧКА 26: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во OОУ „Панко 
Брашнаров“ Велес за учебната 2022/2023 година  

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

Од страна на претставникот на установата ООУ, директорот Валентина Стефанова 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

констатира дека од 20 присутни, со 19 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“, се донесе Решението 
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и 
комбинирани паралелки во OОУ „Панко Брашнаров“ Велес за учебната 2022/2023 година. 
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ТОЧКА 27: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ОOУ „Стојан 
Бурчевски-Буридан“ с. Иванковци за учебната 2022/2023 година 

 

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

Од страна на претставникот на установата ООУ, директорот Трајче Недев 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 17 присутни, со  15 гласа „за“ и 2 гласа „воздржани“, се донесе 
Решението за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици 
и комбинирани паралелки во ОOУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ с. Иванковци за учебната 
2022/2023 година. 

 
 
ТОЧКА 28: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во OОУ „Рајко Жинзифов“ Д. Оризари-Велес за 
учебната 2022/2023 година  

 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на претставникот на установата ООУ, директорот Тања Николова 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 17 присутни, со 17 гласа „за“, се донесе Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во OОУ „Рајко 
Жинзифов“ Д. Оризари-Велес за учебната 2022/2023 година.  

 
ТОЧКА 29: Предлог-решение за давање согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици и комбинирана паралелка во OОУ „Лирија“ с. 
Бузалково-Велес за учебната 2022/2023 година 

 

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

Од страна на претставникот на установата ООУ, директорот Иљас Мемети 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 20 присутни, со 19 гласа „за“, еден член се иззема (Невзат 
Муаремовски) се донесе Решението за давање согласност за формирање на паралелки 
со помал број на ученици и комбинирана паралелка во OОУ „Лирија“ с. Бузалково-Велес 
за учебната 2022/2023 година. 
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ТОЧКА 30: Предлог-решение за давање позитивно мислење на Статут на ООУ 
„Лирија“ с. Бузалково Велес 

 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за 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 страна на претставникот на установата ООУ, директорот Иљас Мемети 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 22 гласа „за“, еден член се иззема (Невзат 
Муаремовски) се донесе Решението за давање позитивно мислење на Статут на ООУ 
„Лирија“ с. Бузалково Велес. 

 
ТОЧКА 31: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 

вработување за 2023 година на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес 
 
Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на претставникот на установата ООУ директорот Иљас Мемети беше 

дадено појаснување за предложениот материјал. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор зема: Катерина Ефремова. 
Одговор на прашањата даде директорот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 22 гласа „за“, еден член се иззема (Невзат 
Муаремовски), се донесе Решението за давање согласност на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес. 

 
 
ТОЧКА 34: 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 пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 11 гласа „за“ и 10 гласа „воздржани“, еден член се 
иззема (Катерина Ефремова) НЕ се донесе Решението за разрешување и именување на 
претставник на Општина Велес за член на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и 
Методиј“-Велес. 

 По ова од страна на членот Коста Нојков беше даден предлог до Советот да се 
донесе еден заклучок од Советот со кој ќе се постави прашање до антикорупција во делот 
на начинот на гласање односно за присуството на член на Советот кој се изјаснил дека се 
изземал од гласање по точката, а со своето присуство во Советот влијае при 
одлучувањето, односно преку бројот на вкупно присутните членови при гласањето. 

Процедурално Марјанчо Никлов даде свое видување за овој предлог заклучок. Во 
расправа се вклучи и Игор Смилев и Даниел Јаневски. 
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ТОЧКА 35: Информација за работата на Полициска станица Велес за период 

Јануари-Јуни 2022 година 
 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Од страна на претставникот на ПС, командирот Александар Костов беше дадено 

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

Смилев, Весна Атанасовска,Дејан Палашев,Даниел Јаневски, Елизабета Митревска 
Анѓелеска и Марјанчо Николов. 

Одговор на прашањата даде командирот на ПС. 
По затворање на расправата по ова точка, претседателот констатираше дека СОВ 

ја разгледа Информација за работата на Полициска станица Велес за период Јануари-
Јуни 2022 година. 

 
 

Седницата беше закажана за во 09:00часот, започна со работа во 10:00, а заврши 
во 22:10часот. 

    Претседател 
 Број 25-4390/1                        на Советот на Општина Велес 
 30.09.2022 година                                                          Зоран Љутков 
 Велес  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


