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З А П И С Н И К 
од 22. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 26.10.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат 21 член на Советот. 
Потоа ја отвори 22-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 

11:04часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 21. седница на Советот на Општина Велес.  
За расправа немаше пријавено никој и се стави на гласање и по гласањето се утврди 

дека 21 присутен со  21 глас „за“ беше усвоен записникот од 21. 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 измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Велес 
за 2022година. 

2. Предлог-одлука за давање на трајно користење ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација 
од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ (АЛМА) од Алзас, Република Франција.  

3. Предлог-одлука за намена на простор од објект од КП 4810 сопственост на Општина 
Велес за Europe house Veles (Европска куќа 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 во КО Оризари вон град. 

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. 15796 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 во КО Иванковци. 

7. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

8. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  рекреативно зеленило во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

9. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  Христијански гробишта во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

10. Извештај за работата на Општинската јавна установа за деца Детска градинка 
„Димче Мирчев“ Велес за 2021/2022година. 

11. Предлог-Годишна програма за работа на Општинската јавна установа за деца 
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 2022/2023година. 

12. Извештај за реализација на Фестивалот на џез, ворлд и современа музика од 
Здружението за култура, уметност и млади „Арт-Генаратор Велес“. 

13. Извештај за реализација на културната манифестација „5ре“ од Здружение на 
граѓани ПЛУС ПУБЛИКА Велес. 

14. Извештај за реализација на Вардарска регата Гемиџии 2022 од Извиднички одред 
„Димитар Влахов“ Велес. 

15. Извештај за работа на Jавното комунално претпријатие „Дервен“ за периодот I-VI 
2022год. 
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16. Предлог-решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 
2023година на ЈКП „Дервен“ Велес. 

17. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за отпис и расходување на 
основни средствa на ЛУ  Библиотека „Гоце Делчев“ Велес. 

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

19. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за 
член на Училишен одбор на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес. 

20. Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на Општина 
Велес за членови на Училишен одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес. 
 
Претседателот наведе дека од страна на Градоначалникот, до него е доставено 

барање со бр. 08- 4630/ од 26.10.2022 година, за симнување  на точка 9. Предлог-одлука 
за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на намена  Христијански 
гробишта во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 
намената на бесправните објекти изградени во КО Велес од предложениот дневен ред 
поради дополнување на истата. 

 Потоа од страна на Димитар Абрашев беше побарано да се појасни зошто 
предложената Иницијатива од него не е и овој пат на седница на Советот, кој неведе 
дека дури вчера го добил мислењето од Градоначалникот и истото е негативно. 

 Од страна на претседателот беше наведено дека предлагачот на Иницијативата 
треба да се изјасни по мислењето на Градоначалникот и истиот да побара таа да биде 
разгледана од Советот и според ова истата ќе се најде на Дневиот ред за наредната 
седница, затоа што предлагачот на Инацијативата не е задоволен со мислењето од 
Градоначалникот. 

 Процедурално, свое видување и мислење за даденото Мислење од ДКСК со бр. 
09-8290/2 од  20.10.2022 год., за начинот на одлучување по точка од дневен ред за која 
има судир на интереси од членови, збор земаа: Игор Смилев и Ќирил Гајдов. Во расправа 
по ова се вклучи и претседателот на СОВ. 

 Други предлози за дополнување и изменување на дневиот ред имаше од 
членовите: 

 Марјанчо Николов со предлог точките 12.Извештај за реализација на Фестивалот 
на џез, ворлд и современа музика од Здружението за култура, уметност и млади „Арт-
Генаратор Велес“. 

 13.Извештај за реализација на културната манифестација „5ре“ од Здружение на 
граѓани ПЛУС ПУБЛИКА Велес и  

 14.Извештај за реализација на Вардарска регата Гемиџии 2022 од Извиднички 
одред „Димитар Влахов“ Велес,  да бидат симнати од дневиот ред за оваа седница, за 
кое даде образложение. 

 Од Пандорка Лазарова Прличкова со предлог по точката 3: Предлог-одлука за 
намена на простор од објект од КП 4810 сопственост на Општина Велес за Europe house 
Veles (Европска куќа Велес), да се симне од двениот ред, со образложение за барањето 
за симнување. 

  
 По ова предлогот за симнување на точките 12,13, и 14 се стави на изјаснување 

пред членовите на Советот и по гласањето се констатира дека предлогот не го доби 
потребното мнозиство и 23 присутни членови, се изјаснија со 11 гласа „за“ и 12 гласа 
„воздржани“. 
 
 По ова предлогот за симнување на точката 3, се стави на изјаснување пред 
членовите на Советот и по гласањето се констатира дека предлогот не го доби 
потребното мнозиство и 23 присутни членови, се изјаснија со 11 гласа „за“ и 12 гласа 
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„против“. 
 
  Вака предложениот Дневен ред со измената се стави на изјаснување пред 
членовите. По гласањето се констатираше дека од 23 присутни члена со 12 гласа „за“ и 
11 гласа „воздржани“, беше усвоен следниот: 

ДНЕВЕН РЕД 

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

2. Предлог-одлука за давање на трајно користење ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација 
од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ (АЛМА) од Алзас, Република Франција.  

3. Предлог-одлука за намена на простор од објект од КП 4810 сопственост на Општина 
Велес за Europe house Veles (Европска куќа 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 во КО Оризари вон град. 

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. 15796 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 во КО Иванковци. 

7. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

8. Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на површина со класа на 
намена  рекреативно зеленило во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) 
заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

9. Извештај за работата на Општинската јавна установа за деца Детска градинка 
„Димче Мирчев“ Велес за 2021/2022година. 

10. Предлог-Годишна програма за работа на Општинската јавна установа за деца 
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 2022/2023година. 

11. Извештај за реализација на Фестивалот на џез, ворлд и современа музика од 
Здружението за култура, уметност и млади „Арт-Генаратор Велес“. 

12. Извештај за реализација на културната манифестација „5ре“ од Здружение на 
граѓани ПЛУС ПУБЛИКА Велес. 

13. Извештај за реализација на Вардарска регата Гемиџии 2022 од Извиднички одред 
„Димитар Влахов“ Велес. 

14. Извештај за работа на Jавното комунално претпријатие „Дервен“ за периодот I-VI 
2022год. 

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

16. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за отпис и расходување на 
основни средствa на ЛУ  Библиотека „Гоце Делчев“ Велес. 

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

18. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за 
член на Училишен одбор на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес. 

19. Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на Општина 
Велес за членови на Училишен одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес. 
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ТОЧКА 1: Предлог-одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на 
Општина Велес за 2022година 

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

По ова од страна на Оливера Чанева, претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Николов. 
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 15 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“, се донесе 
Одлуката за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Велес за 
2022година. 
 

ТОЧКА 2:Предлог-одлука за давање на трајно користење ЕДУКАТИВНА 
ОПРЕМА донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ (АЛМА) од Алзас, 
Република Франција 

Коста Нојков, претседател на Комисијата за Статут и прописи, 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 немаше пријавено никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, се донесе Одлуката за давање на трајно 
користење ЕДУКАТИВНА ОПРЕМА донација од Асоцијацијата „АЛЗАС-МАКЕДОНИЈА“ 
(АЛМА) од Алзас, Република Франција. 
 

ТОЧКА 3:Предлог-одлука за намена на простор од објект од КП 4810 
сопственост на Општина Велес за Europe house Veles (Европска куќа 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. 

По ова од страна на Елизабета Јовчевска, 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: Димитар Абрашев, Игор 

Смилев, Пандорка Лазарова Прличкова и Дејан Палашев. 
Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот, а во расправа и одговор 

на прашања се вклучи и Владо Смилев, претставник на општинската администрација. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“ и 10 гласа „воздржани“, се донесе 
Одлуката за намена на простор од објект од КП 4810 сопственост на Општина Велес за 
Europe house Veles (Европска куќа Велес). 
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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 во КО Оризари 
вон град 

 
Ќирил Гајдов, претседател 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 немеше пријавено никој. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 12 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 во КО Оризари вон град. 

 
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. 15796 
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. 

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 и реплика збор земаа: Игор Смилев, 

Маргица Урумова, Даниел Јаневски, Марјанчо Николов, Тодор Јаковлевски и Пандорка 
Лазарова Прличкова. 

Одоговор на прашањата дека претставникот на администрацијата. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 12 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 8 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. 15796 за КО Велес. 
 

ТОЧКА 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 во КО Иванковци 

Ќирил Гајдов, претседател 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 немеше пријавено никој. 
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 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 22 гласа „за“, 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 
Иванковци. 

 
ТОЧКА 7:Предлог-одлука за утврдување на потреба за пренамена на 

површина со класа на намена  индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во 
станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните објекти изградени 
во 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. 

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 зема: Марјанчо Николов. 
Одоговор на прашањата дека претставникот на администрацијата, со најава дека 

ќе се изврши промена во основот на одлуката согласно Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планската документација. 

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 пренамена на површина со класа на 
намена  индустрија (И) во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради 
усогласување на намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 

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

површина со класа на намена  рекреативно зеленило во класа на намена А1 
(Домување во станбени куќи) заради усогласување на намената на бесправните 
објекти изградени во КО Велес 

 
Пандорка Лазарова Прличкова, заменик претседател 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 зема: Марјанчо Николов. 
Одоговор на прашањата дека претставникот на администрацијата, со најава дека 

ќе се изврши промена во основот на одлуката согласно Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планската документација.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 пренамена на површина со класа на намена  рекреативно 
зеленило во класа на намена А1 (Домување во станбени куќи) заради усогласување на 
намената на бесправните објекти изградени во КО Велес. 
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ТОЧКА 9: Извештај за работата на Општинската јавна установа за деца Детска 
градинка „Димче Мирчев“ Велес за 2021/2022година 

Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, 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. 

Процедурално од два члена на СОВ со изјаснување дека по оваа и следната точка 
се изземаат од гласање и тоа: Игор Стојанов и Ружица Петрушевска Николовска. 

По ова од страна на директорот на установата Маја Венинова, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Анѓелеска и Нада Јованова. 
Одговор даде директорот на установата. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со право на глас 21 член и со 21 гласа „за“, се усвои 
Извештајот за работата на Општинската јавна установа за деца Детска градинка „Димче 
Мирчев“ Велес за 2021/2022година. (присутниот член Ружица Петрушевска Николовска 
изјаснета, дека се  иззема од гласање). 

 
ТОЧКА 10: Предлог-Годишна програма за работа на Општинската јавна 

установа за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 2022/2023година 

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

По ова од страна на директорот на установата Маја Венинова, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Маргица Урумова. 
Одговор даде директорот на установата. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од  22 присутни, со право на глас 21 член и со 21 глас „за“, се усвои 
Годишната програма за работа на Општинската јавна установа за деца Детска градинка 
„Димче Мирчев“ Велес за 2022/2023година. (присутниот член Ружица Петрушевска 
Николовска, изјаснета дека се  иззема од гласање). 
 

ТОЧКА 11: Извештај за реализација на Фестивалот на џез, ворлд и современа 
музика од Здружението за култура, уметност и млади „Арт-Генаратор Велес“ 

 
Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 

локален економски развој, 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. 
По ова од страна на претставникот на здружението Борче Пејчев, беше дадено 

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

Андреева, Драган Димески и Зоран Љутков. 
Одговор даде претставникот. 
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По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од  22 присутни, со 21 гласа „за“, се усвои Извештајот за реализација на 
Фестивалот на џез, ворлд и современа музика од Здружението за култура, уметност и 
млади „Арт-Генаратор Велес“. 

 
 

ТОЧКА 12: Извештај за реализација на културната манифестација „5ре“ од 
Здружение на граѓани ПЛУС ПУБЛИКА Велес 

Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, 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. 

По ова од страна на претставникот на здружението Ненад Витанов, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Менка Андреева, Пандорка Лазарова Прличкова, Маргица Урумова, Игор Смилев,Зоран 
Љутков, Катерина Ефремова и Елизабета Митревска Анѓелеска.  

Одговор даде претставникот, а во расправа и во одговор на прашањата се вклучи 
и Градоначалникот. 

 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 усвои 
Извештајот за реализација на културната манифестација „5ре“ од Здружение на граѓани 
ПЛУС ПУБЛИКА Велес. 

 

ТОЧКА 13: Извештај за реализација на Вардарска регата Гемиџии 2022 од 
Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес 

Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, 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. 

По ова од страна на претставникот на здружението Ангелче Гушев, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Смилев. 
Одговор даде претставникот, а во расправа и во одговор на прашањата се вклучи 

и Градоначалникот. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од  23 присутни, со 23 гласа „за“, се усвои Извештајот за реализација на 
Вардарска регата Гемиџии 2022 од Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес. 

 

ТОЧКА 14: Извештај за работа на Jавното комунално претпријатие „Дервен“ за 
периодот I-VI 2022год. 

Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Дејан Палашев, 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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Процедурално од два члена на СОВ со изјаснување дека по оваа и следната точка 
се изземаат од гласање и тоа: Весна Атанасовска и Марјанчо Николов. 

По ова од страна на директорот на претпријатието Горанчо Нунчев, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Димитар Абрашев и Игор 

Смилев. 
Одговор на прашањата даде директорот, а се вклучи и финансовиот Васил 

Николовски. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од  13 присутни, со право на глас 11 члена,  со 11 гласа „за“ , се усвои 
Извештајот за работа на Jавното комунално претпријатие „Дервен“ за периодот I-VI 
2022год. (присутните членови Весна Атанасовска и Марјанчо Николов се изјаснети дека 
се  изземаат од гласање). (останатите членови ја напуштија салата) 

 

ТОЧКА 15:Предлог-решение за давање согласност на Годишниот план за 
вработување за 2023година на ЈКП „Дервен“ Велес 

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

По ова од страна на директорот на претпријатието Горанчо Нунчев, 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  13 присутни, со право на глас 11 члена,  со 11 гласа „за“ , се усвои 
Извештајот за работа на Jавното комунално претпријатие „Дервен“ за периодот I-VI 
2022год. (присутните членови Весна Атанасовска и Марјанчо Николов се изјаснети дека 
се  изземаат од гласање). (останатите членови ја напуштија салата) 

 

ТОЧКА 16: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за отпис и 
расходување на основни средствa на ЛУ  Библиотека „Гоце Делчев“ Велес 

Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, 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. 

По ова од страна на директорот на установата Снежана Бошевска, 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 Решението за давање 
согласност на Одлука за отпис и расходување на основни средствa на ЛУ  Библиотека 
„Гоце Делчев“ Велес. 

 

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

Нада Јованова, заменик претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и 
локален економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
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По ова од страна на вршителот на должност-директорот на претпријатието Зоран 
Јаневски, беше дадено појаснување за поднесеното барање, за кое се предлага 
донесување на ова решение. 

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

Смилев и Менка Андреева. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 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 разрешување и именување претставник на 
Општина Велес за член на Училишен одбор на ООУ „Панко Брашнаров“ 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 12 гласа „за“ и 9 гласа „воздржани“, се донесе 
Решението за разрешување и именување на претставник на Општина Велес за член на 
Училишниот одбор на ООУ „Панко Брашнаров“ Велес, со кое се разрешува Иван Орељ, а 
се именува Стојна Тодоровска. 

 

ТОЧКА 19:Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на 
Општина Велес за членови на Училишен 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. 
Процедурално од Нада Јованова и Катерина Ефремова со изјаснување дека по 

оваа точка се изземаат од гласање. 
 Процедурално од Игор Смилев, на кој начин ќе се спроведе гласањето по оваа 

точка. Одговор даде претседателот. 
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 право на глас 20 члена и со 11 гласа „за“ и 5 гласа 
„воздржани“,се донесе Решението за разрешување и именување на претставници на 
Општина Велес за членови на Училишен одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес, со кое 
се разрешуваат Петранка Николова, Роза Стојкова и Љупка Костова, а се именуваат 
Иванка Славкова, Емилија Несторовска и Добривој Пауновски. (присутните членови Нада 
Јованова и Катерина Ефремова, се изјаснети дека се  изземаат од гласање). 

Седницата беше закажана за во 09:00часот, по барање на претседателот се 
презакажа за 10:00 часот, а започна со работа во 11:04, а заврши во 21:30часот. 

 
           Претседател 

 Број 25-4831/1                        на Советот на Општина Велес 
 04.11.2022 година                                                                Зоран Љутков 
 Велес  


