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З А П И С Н И К 
од 11. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 14.03.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на седницата 

присуствуваа 20 членa на Советот. 
Потоа ја отвори 11-та седница на Советот на Општина Велес, која започна во 11:43 часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 9. седница на Советот на Општина Велес. За расправа  не се пријави никој.  
По ова записникот се стави на гласање и по гласањето се утврди дека 20 присутни со 20 

гласа „за“ беше усвоен записникот од 9. 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. Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2021 година.  
2. Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2021година. 
3. Предлог-програма за изменување на Програмата за управување со отпад на територија 

на Општина Велес за 2022 година. 
4. Предлог-оперативна програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини 

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

Општина Велес за 2022 година. 
6. Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Локалната библиотека 

„Гоце Делчев“ Велес  за 903,787 и 603 (општинска) за 2021 година. 
7. Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Локалната установа  

„Народен музеј“ Велес  за 903,787 и 603 (општинска) за 2021 година.  
8. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното општинско училиште 

Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 903, 787, 785 и 603 (општинска)  за 2021 година. 
9. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното општинско училиште 

Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 2021 година (787). 
10. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното општинско училиште 

„Јовче Тесличков“ Велес за 903, 787, 785 и 603  (општинска)  за 2021 година.  
11. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното општинско училиште 

„Јовче Тесличков“ Велес за 2021 година (787). 
12. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното стручно општинско 

училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 
13. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното стручно општинско 

училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 2021 година (787). 
14. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното стручно општинско 

училиште „Коле Неделковски“ Велес за 903,785,787 и 603 (општинска)  за 2021 година.    
15. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното стручно општинско 

училиште „Коле Неделковски“ Велес за 2021 година (787). 
16. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно училиште 

„Васил Главинов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  
17. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно училиште 

„Св.Кирил и Методиј“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  
18. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно училиште 

„Блаже Конески“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  
19. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште 

„Панко Брашнаров“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 
20. Годишен извештај за работата и завршна сметка на Општинското основно  училиште 

„Рајко Жинзифов“  Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  
21. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште 

„Стојан Бурчевски - Буридан“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  
22. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште 

„Лирија“ с. Бузалково Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  
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23. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно музичко 
училиште „Стефан Гајдов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 

24. Годишен извештај за работата и завршна сметка на Општинската јавна установа за 
деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 903, 787, 785 и 603  (општинска)  за 
2021 година.  

25. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за поголем број на деца во групите 
на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 година 

26. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за намален број на деца во групите 
во Објект „Пинокио“ с. Караслари ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 година 

27. Предлог-решение за утврдување почетокот и завршетокот на работното време на 
ОЈУДГ ,,Димче Мирчев” Велес за 2022 година 

28. Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управен одбор во ОЈУД 
„Димче Мирчев“ Велес. 

 

 Претседателот и координаторите на политичките партии кои партиципираат во 

Советот извршија координација за разгледување на предлози кои се доставени  до СОВ за 

точки на дневиот ред за оваа седница. По ова беше констатирано дека истите ќе се изработат 
во предлог –одлуки со анализа и обрзложение и ќе се најдат на дневен ред на следни седници. 

 Во расправа за поставување на точките на дневен ред, предложени од повеќе членови 

на СОВ, се вклучија: Пандорка Лазарова Прличкова, Зоран Љутков, Драган Димески и Игор 

Смилев. 

 Предлогот за поставување на точка –Предлог одлука за субвенционирање на градски 

превоз поднесен од советничката груга на СДСМ и колацијата, беше ставен на изјаснување 

пред членовите на СОВ. По изјаснувањето точката не го доби потребното мнозинство и тоа 

со 10 гласа „за“ и 12 гласа „против“ оваа точка не стана составен дел на денешниот дневен 

ред.  

    Други предлози немаше па вака предложениот Дневен ред се стави на гласање. По 
гласањето се констатираше дека од 22 присутни членови со 15 гласа „за“ и 6 гласа „воздржани“  
(еден не се изјаснува) беше усвоен следниот: 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  
 

1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2021 година.  
2. Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2021година. 
3. Предлог-програма за изменување на Програмата за управување со отпад на територија 

на Општина Велес за 2022 година. 
4. Предлог-оперативна програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини 

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

Општина Велес за 2022 година. 
6. Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Локалната библиотека 

„Гоце Делчев“ Велес  за 903,787 и 603 (општинска) за 2021 година. 
7. Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Локалната установа  

„Народен музеј“ Велес  за 903,787 и 603 (општинска) за 2021 година.  
8. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното општинско училиште 

Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 903, 787, 785 и 603 (општинска)  за 2021 година. 
9. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното општинско училиште 

Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 2021 година (787). 
10. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното општинско училиште 

„Јовче Тесличков“ Велес за 903, 787, 785 и 603  (општинска)  за 2021 година.  
11. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното општинско училиште 

„Јовче Тесличков“ Велес за 2021 година (787). 
12. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното стручно општинско 

училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 



3 

 

13. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното стручно општинско 
училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 2021 година (787). 

14. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното стручно општинско 
училиште „Коле Неделковски“ Велес за 903,785,787 и 603 (општинска)  за 2021 година.    

15. Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното стручно општинско 
училиште „Коле Неделковски“ Велес за 2021 година (787). 

16. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно училиште 
„Васил Главинов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  

17. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно училиште 
„Св.Кирил и Методиј“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  

18. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно училиште 
„Блаже Конески“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  

19. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште 
„Панко Брашнаров“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 

20. Годишен извештај за работата и завршна сметка на Општинското основно  училиште 
„Рајко Жинзифов“  Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  

21. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште 
„Стојан Бурчевски - Буридан“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  

22. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште 
„Лирија“ с. Бузалково Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година.  

23. Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно музичко 
училиште „Стефан Гајдов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 

24. Годишен извештај за работата и завршна сметка на Општинската јавна установа за деца 
Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 903, 787, 785 и 603  (општинска)  за 2021 
година.  

25. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за поголем број на деца во групите 
на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 годинa. 

26. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за намален број на деца во групите 
во Објект „Пинокио“ с. Караслари ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 година 

27. Предлог-решение за утврдување почетокот и завршетокот на работното време на 
ОЈУДГ ,,Димче Мирчев” Велес за 2022 година 

28. Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управен одбор во ОЈУД 
„Димче Мирчев“ Велес. 

 

  ТОЧКА 1: Завршна сметка на Буџетот на Општина Велес за 2021година  

 
Од страна на претставникот на администрацијата Оливера Чанева, беше дадено 

појаснување за предложениот материјал. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и  прашања се пријави: Игор Смилев. 
Одговор даде претставникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутни, со 21 гласа „за“, се усвои Завршната сметка на Буџетот на 
Општина Велес за 2021година.  

 
ТОЧКА 2: Годишен извештај за работењето на Општина Велес за 2021година 
 
Од страна на преставникот на администрацијата Оливера Чанева беше дадено 

појаснување за предложениот материјал. 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
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За расправа со своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика се пријавија: 
Елизабета Митревска Анѓелеска, Коста Нојков, Марјанчо Николов, Драган Димески и Пандорка 
Лазарова Прличкова. 

Одговор на поставените прашања даде Оливера Чанева. 
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 усвои Годишниот 
извештај за работењето на Општина Велес за 2021 година. 

 
ТОЧКА 3: Предлог-програма за изменување на Програмата за управување со отпад 

на територија на Општина Велес за 2022 година 
 

Од страна на претставникот на администрацијата Петре Цилаков, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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. 

Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 
економски развој, 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 20 присутни, со 20  гласа „за“ , се донесе Програмата за изменување на 
Програмата за управување со отпад на територија на Општина Велес за 2022 година. 

 

  ТОЧКА 4: Предлог-оперативна програма за реконструкција и подигање на нови 
зелени површини на територијата на Општина Велес за 2022 година 

Од страна на претставникот на администрацијата Петре Цилаков, беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Пандорка Лазарова Прличкова, заменик на Комисијата за урбанизам,комунални 
дејности  и заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по 
оваа точка. 

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

Абрашев. 

  Одговор даде претставникот. 
  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 19  гласа „за“ (1 се иззема Марјанчо Николов), се донесе 
Оперативна програма за реконструкција и подигање на нови зелени површини на територијата 
на Општина Велес за 2022 година. 
 

ТОЧКА 5: Предлог-решение за давање согласност на измена Годишен план за 

вработување на Општина Велес за 2022 година 

 
Од страна на претставникот на администрацијата Марија Чaтмова, беше дадено 

појаснување за предложениот материјал. 
Коста Нојков, претседател на Статут и прописи, поднесе извештај од работата на 

Комисијата по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и  прашања се пријавија: Маргица Урумова и Игор 

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

констатира дека од 21 присутен, со 15  гласа „за“ и 6 гласа „воздржани“, се донесе Решението 
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за давање согласност на измена Годишен план за вработување на Општина Велес за 2022 
година. 

 
 
ТОЧКА 6: Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Локалната 

библиотека „Гоце Делчев“ Велес  за 903,787 и 603 (општинска) за 2021 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 претставникот на установата вршителот на должност директор Павлина 
Најдова  со појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор земаа: Драган Димески и Игор Смилев. 
Одговор на поставените прашања даде в.д.директорот на установата.  

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 5 гласа „за“ и 15 гласа „воздржани“, НЕ се усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес  за 
903,787 и 603 (општинска) за 2021 година. 
 

ТОЧКА 7: Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Локалната 

установа  „Народен музеј“ Велес  за 903,787 и 603 (општинска) за 2021 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 претставникот на установата вршителот на должност директор Марин 
Клифов со појаснување за предложениот материјал. 

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

Николов. 
Одговор на поставените прашања даде в.д.директорот на установата.  
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 19 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“, се усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на Локалната установа  „Народен музеј“ Велес  за 
903,787 и 603 (општинска) за 2021 година. 

 
ТОЧКА 8: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното општинско 

училиште Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 903, 787, 785 и 603 (општинска)  за 2021 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 претставникот на установата вршителот на должност директор Зоран 
Јованов со појаснување за предложениот материјал. 

Процедурално од Коста Нојков согласно законот за локалната самоуправа, се изјаснува 
дека поради судир на интереси, нема да учествува во расправата по оваа точка и се иззема 
од гласање по ова и  по наредната точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор зема: Драган Димески. 
Одговор на поставените прашања даде в.д.директорот на установата.  

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 7 гласа „за“ 11 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, НЕ се 
усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на Средното општинско училиште 
Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 903, 787, 785 и 603 (општинска)  за 2021 година. 
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ТОЧКА 9: Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното 

општинско училиште Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 2021 година (787) 

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

Од страна на претставникот на установата вршителот на должност директор Зоран 
Јованов со 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 8 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, НЕ 
се усвои Извештајот за стекнување и распределба на средства во Средното општинско 
училиште Гимназија „Кочо Рацин“ Велес за 2021 година (787). 

 
ТОЧКА 10: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното 

општинско училиште „Јовче Тесличков“ Велес за 903, 787, 785 и 603  (општинска)  за 2021 

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 претставникот на установата директорот Оливера Коцева со појаснување 
за предложениот материјал. 

Процедурално од Нада Јованова и Катерина Ефремова согласно законот за локалната 
самоуправа, се изјаснија дека поради судир на интереси, се изземаат од гласање по ова и  по 
наредната точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор земаa: Весна Атанасовска, Коста 

Нојков, Пандорка Лазаова Прличкова и Милица Ристовска Темелковска. 
Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  

  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 7 гласа „за“  11 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, НЕ се 
усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на Средното општинско училиште 
„Јовче Тесличков“ Велес за 903, 787, 785 и 603  (општинска)  за 2021 година.  
 

ТОЧКА 11: Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното 

општинско училиште „Јовче Тесличков“ Велес за 2021 година (787) 

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

Од страна на претставникот на установата директорот Оливера Коцева со 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 7 гласа „за“ 11 гласа „против“ и 3 гласа воздржани“, НЕ се 
усвои Извештајот за стекнување и распределба на средства во Средното општинско училиште 
„Јовче Тесличков“ Велес за 2021 година (787). 

 

ТОЧКА 12: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното стручно 

општинско училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 

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 претставникот на установата директорката Маја Хеско со појаснување за 
предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
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За расправа сo своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика збор земаa:Весна 
Атанасовска, Коста Нојков,Милица Ристовска Темелковска,  Дејан Палашев, Ќирил Гајдов, 
Нада Јованова, Пандорка Лазарова Прличкова, Менка Андреева и Елизабета Митрева 
Ѓорѓиеска. 

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

констатира дека од 21 присутен, со 7 гласа „за“ 10 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“ (еден 
се иззема Марјанчо Николов), НЕ се усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка 
на Средното стручно општинско училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 903, 787 и 603 
(општинска)  за 2021 година. 

 
ТОЧКА 13: Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното 

стручно општинско училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 2021 година (787) 

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

 Од страна на претставникот на установата директорката Маја Хеско со 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 7 гласа „за“ 11 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“ (еден 
се иззема марјанчо Николов), НЕ се усвои Извештајот за стекнување и распределба на 
средства во Средното стручно општинско училиште „Димитрија Чуповски“ Велес за 2021 
година (787). 

 
ТОЧКА 14: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Средното стручно 

општинско училиште „Коле Неделковски“ Велес за 903,785,787 и 603 (општинска)  за 2021 

година    

Од страна на претставникот на установата директорот Весна Стојанова Богоевска со 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Процедурално од Менка Андреева согласно законот за локалната самоуправа, се 
изјасни дека поради судир на интереси, се иззема од расправа и гласање по ова и по 
наредната точка. 

За расправа сo своја дискусија и прашања збор земаа: Даниел Јаневски и Весна 
Атанасовска. 

Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од  21 присутен, со 8 гласа „за“ и 13 гласа „воздржани“, НЕ се усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на Средното стручно општинско училиште „Коле 
Неделковски“ Велес за 903,785,787 и 603 (општинска)  за 2021 година.    
 

ТОЧКА 15: Извештај за стекнување и распределба на средства во Средното 

стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ Велес за 2021 година (787) 

Од страна на претставникот на установата директорот Весна Стојанова Богоевска со 
појаснување за предложениот материјал. 

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

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

Катерина Ефремова и Марјанчо Николов. 
  Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  
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  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 8 гласа „за“ и 13 гласа „воздржани“, НЕ се усвои Извештајот 
за стекнување и распределба на средства во Средното стручно општинско училиште „Коле 
Неделковски“ Велес за 2021 година (787). 
 

ТОЧКА 16: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно училиште „Васил Главинов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година 

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

Од страна на претставникот на установата директорот Сашко Чоков немаше за 
појаснување за предложениот материјал. 

За расправа сo своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика збор земаа: 
Елизабета Митревска Анѓелеска,Пандорка Лазарова Прличкова, Дејан Палашев и Катерина 
Ефремова.  

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

констатира дека од 23 присутни, со 7 гласа „за“, 11 гласа „против“ и 4 гласа „воздржани“ (1 
член не се изјаснува), НЕ се усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на 
Општинското основно училиште „Васил Главинов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 
2021 година.  

 

ТОЧКА 17: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно училиште „Св.Кирил и Методиј“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 

година  

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

Претставникот од ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес, Живко Пренџов со појаснување за 
предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија, прашања, реплика и контрареплика збор зема: Менка 

Андреева, Драган Димески, Даниел Јаневски, Тодор Јаковлев, Дејан Палашев, Драган 
Димески и Весна Атанасова. 

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

констатира дека од 21 присутен, со 7 гласа „за“, 11 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“ (еден 
не се изјаснува), НЕ се усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на 
Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 
2021 година, и при ова да се изврши ревизија на тендерската постапка за набавка на парниот 
котел. 

 

ТОЧКА 18: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно училиште „Блаже Конески“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 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 претставникот на установата директорот Јованче Манасков со 
појаснување за предложениот материјал. 

Процедурално од Елизабета Митревска Анѓелеска согласно законот за локалната 
самоуправа, се изјасни дека поради судир на интереси, се иззема од расправа и гласање по 
ова точка. Воедно и Милица Ристовска Темелковска и Ружица Петрушевска Николовска се 
изјаснија дека поради судир на интереси се изземаат од гласање по оваа точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 



9 

 

За расправа сo своја дискусија и прашања збор земаа: Ќирил Лазов и Пандорка 
Лазарова Прличкова. 

Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 6 гласа „за“ и 14 гласа „воздржани“ ( 2 члена присутни се 
изземаат), НЕ се усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на Општинското 
основно училиште „Блаже Конески“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2022 година. 

 

ТОЧКА 19: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно  училиште „Панко Брашнаров“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 

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 претставникот на установата директорот Валентина Стефанова немаше 
за појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор земаа: Нада Јованова, Катерина 

Ефремова и Тодор Јаковлевски и Пандорка Лазарова Прличкова. 
Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 8 гласа „за“ 12  гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, НЕ 
се усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на Општинското основно 
училиште „Панко Брашнаров“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година и при ова 
да се изврши ревизија на финансиското и материјалното работење на училиштето, поради 
несогласување на податоците дадени во извештајот. 

 

ТОЧКА 20: Годишен извештај за работата и завршна сметка на Општинското 

основно  училиште „Рајко Жинзифов“  Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година 

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

Од страна на претставникот на установата директорот Тања Николова беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Процедурално од Менка Андреева согласно законот за локалната самоуправа, се 
изјасни дека поради судир на интереси, се иззема од расправа и гласање по ова точка. 

За расправа сo своја дискусија и прашања збор зема: Елизабета Митревска Анѓелеска.  
Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  

  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 усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на Општинското основно училиште „Рајко Жинзифов“  
Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 

 

ТОЧКА 21: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно  училиште „Стојан Бурчевски - Буридан“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 

2021 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 претставникот на установата директорот Трајче Недев беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор зема: Елизабета Митревска Анѓелеска.  
Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  
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  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутни, со 7 гласа „за“ и 14 гласа „воздржни“, НЕ се усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште „Стојан Бурчевски 

- Буридан“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година  

ТОЧКА 22: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно  училиште „Лирија“ с. Бузалково Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 

година 

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

Од страна на претставникот на установата со уредно полномошно Илаз Мемети беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

За расправа со своја дискусија и прашање збор зама: Невзат Муаремовски 
Одговор на поставените прашања даде претставникот. 
Процедурално од Невзат Муаремовски согласно законот за локалната самоуправа, се 

изјасни дека поради судир на интереси, се иззема од расправа и гласање по ова точка. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 22 присутни, со 19 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“, се усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на  Општинското основно  училиште „Лирија“ с. 
Бузалково Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 година. 

 

ТОЧКА 23: Годишен извештај за работата и завршна сметка на  Општинското 

основно музичко училиште „Стефан Гајдов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2021 

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 претставникот на установата директорот Светлана Ташева немаше за 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Андреева, Марјанчо Николов и Даниел Јаневски. 
Одговор даде директорот на установата. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 23 присутни, со 20 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“, се усвои Годишниот 
извештај за работата и завршна сметка на Општинското основно музичко училиште„Стефан 
Гајдов“ Велес за 903, 787 и 603 (општинска)  за 2020година. 

 

ТОЧКА 24: Годишен извештај за работата и завршна сметка на Општинската јавна 

установа за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 903, 787, 785 и 603  

(општинска)  за 2021 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 претставникот на установата директорот Маја Вениновска беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
Процедурално од Игор Стојановски согласно законот за локалната самоуправа, се 

изјасни дека поради судир на интереси, се иззема од расправа и гласање по ова точка. Воедно 
и Ружина Петрушевска Николовска се изјасни дека се иззема при гласањето 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 6 гласа „за“ 9 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“ (еден 
изземен), НЕ се усвои Годишниот извештај за работата и завршна сметка на Општинската 
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јавна установа за деца Детска градинка „Димче Мирчев“ Велес за 903, 787, 785 и 603  
(општинска)  за 2021 година. 

 

ТОЧКА 25: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за поголем број на 

деца во групите на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 годинa 

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

Од страна на претставникот на установата директорот Маја Вениновска беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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

Атанасовска и Елизабета Митревска Анѓелеска и Марјанчо Николов. 
Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  

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

констатира дека од 21 присутен, со 20 гласа „за“ (еден се иззема Ружица Перушевска 

Николовска), се донесе Решението за давање согласност на Одлука за поголем број на деца 

во групите на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 година, да се подготви информација за 

надминување на проблемот со просторните можности и надминување на проблемите за 

запишување на децата за следната учебна година. 

 

ТОЧКА 26: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за намален број на 

деца во групите во Објект „Пинокио“ с. Караслари ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 

година 

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

Од страна на претставникот на установата директорот Маја Вениновска беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа сo своја дискусија и прашања збор зема: Елизабета Митревска Анѓелеска. 
Одговор на поставените прашања даде директорот на установата.  

  По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 19 присутни, со 18 гласа „за“ (1 се иззема Ружица Петрушевска 
Николовска), се донесе Решението за давање согласност на Одлука за намален број на деца 
во групите во Објект „Пинокио“ с. Караслари ОЈУДГ „Димче Мирчев“ Велес за 2022 година. 

 

ТОЧКА 27: Предлог-решение за утврдување почетокот и завршетокот на работното 

време на ОЈУДГ ,,Димче Мирчев” Велес за 2022 година 

Од страна на претставникот на установата директорот Маја Вениновска беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

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 20 присутни, со 19 гласа „за“ (1 се иззема Ружица Николовска 
Петрушевска)  се донесе Решението за утврдување почетокот и завршетокот на работното 
време на ОЈУДГ „Димче Мирчев” Велес за 2022 година. 

 

ТОЧКА 28: Предлог-решение за разрешување  и именување член на Управен одбор 

во ОЈУД „Димче Мирчев“ Велес 
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Од страна на претставникот на установата директорот Маја Вениновска беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни прашања , 
избори и именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

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

констатира дека од 20 присутни, со 7 гласа „за“  и 12 гласа „воздржани“ ( 1 се иззема  Ружица 
Петрушевска Николовска), НЕ донесе Решение за разрешување и именување член на 
Управниот одбор во ОЈУД „Димче Мирчев“ Велес. 

 
Седницата беше закажана во 11:00часот, започна со работа во 11:43, а заврши во 23.55 

часот. 
 
 

    Претседател 

 Број 25-1460/1 
                                                 на Советот на Општина Велес 

15.03.2022 година                                                                              Зоран Љутков 
 Велес  

 
 


