
 
 
 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС  
бр. 25-3795/1  
23.08.2022 год  
В е л е с  
 
 

Врз основа на член 111, став 1 од Деловникот на Советот на Општина Велес 

("Службен гласник на Општина Велес"бр. 12/07, 03/09, 18/10, 01/21),  
 
 

С В И К У В А М  
седница на Комисијата за општествени дејности  

 
 

Седницата ќе се одржи на ден  29.08.2022 година, со почеток во  12:00  часот, во 
електронската сала на Општина Велес.  

 
За седницата го предлагам следниот  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

 
1. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 

година. 

2. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година. 

3. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година. 

4. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година. 

5. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес во областа на спортот во 2022 година. 

6. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Oпштина 

Велес за поддршката на младите во 2022 година. 

7. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 

Велес за поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година. 

8. Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески” – Велес за учебната 

2021/2022 година. 

9. Предлог – годишна програма за работа на ООУ „Блаже Конески” – Велес за 

учебната 2022/2023 година.  



10. Годишен извештај за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 

2021/2022 година. 

11. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за 

учебната 2022/2023 година.  

12. Годишен извештај за работа на ООУ „Васил Главинов” – Велес за учебната 

2021/2022 година.  

13. Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов” – Велес за 

учебната 2022/2023 година.  

14. Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко 

Брашнаров” – Велес за учебната 2021/2022 година.  

15. Предлог-годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ 

„Панко Брашнаров” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

16. Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. Иванковци 

Велес за учебната 2021/2022 година. 

17. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. 

Иванковци Велес за учебната 2022/2023 година. 

18. Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. 

Горно Оризари Велес за учебната 2021/2022 година. 

19. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. Горно Оризари 

Велес за учебната 2022/2023 година. 

20. Годишен извештај за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес за учебната 

2021/2022 година. 

21. Предлог-годишна програма за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес во 

учебната 2022/2023 година.  

22. Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план  за 

вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес. 

23. Предлог – решение за фoрмирање на паралелка од Угостителско – туристичка 

струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година на 

ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 година. 

24. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелки со помал 

број на ученици на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 

година.  

25. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелки со помал 

број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски” – Велес за учебната 2022/2023 

година.  

26. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелка со помал 

број на ученици на СОУ Гимназија „Кочо  Рацин ” – Велес за учебната 2022/2023 

година.  

27. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелка со помал 

број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

 
 Претседател  

на Комисија за општествени дејности,  
                                                                                                         Менка Андреева с.р. 


