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З А П И С Н И К 
од 19. седница на Советот на Општина Велес 

која се одржа на 30.08.2022 година  
 
Претседателот на Советот Зоран Љутков, констатираше дека на почетокот на 

седницата присуствуваат  21 член на Советот. 
Потоа ја отвори 19.седница на Советот на Општина Велес, која започна во 

10:17часот. 
Пред да го прочита предложениот дневен ред, претседателот го стави на расправа 

записникот од 17. седница на Советот на Општина Велес.  
За расправа немаше пријавено никој и се стави на гласање и по гласањето се утврди 

дека од 21 присутен со 21 гласа „за“ беше усвоен записникот од 17. седница на СОВ. 
Потоа претседателот го стави на расправа записникот од 18. седница на Советот на 

Општина Велес.  
За расправа немаше пријавено никој и се стави на гласање и по гласањето се утврди 

дека од 21 присутен со 21 гласа „за“ беше усвоен записникот од 18. 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. Советнички прашања. 
2. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2022 година до 30.06.2022 година. 
3. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Велес за 2022 година. 
4. Предлог-одлука за кофинансирање нa проект „Зајакнување на капацитетите на 

ТППЕ на Општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на 
високо професионални специјализирани возила според европски стандарди“. 

5. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Велес и Општина Кавадарци. 

6. Предлог-одлука за определување крајбрежен појас на суводолина во село 
Чалошево за Локална урбанистичка документација со намена А4 за КП 510/2 КО 
Чалошево, Општина Велес. 

7. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на уредувањето на градежното земјиште во 2022 
година. 

8. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 година.  

9. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите во 2022 
година. 

10. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

11. Предлог-програма за изменување на Програмата за одржување на јавна чистота 
на територија на Општина Велес за 2022год. 

12. Предлог-програма за изменување  на Оперативна Програма за одржување на јавно 
зеленило на теритоарија на Општина Велес за 2022год. 

13. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на информатичката технологија во 2022 година. 
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14. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 
година. 

15. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година. 

16. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година. 

17. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година. 

18. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на спортот во 2022 година. 

19. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Oпштина 
Велес за поддршката на младите во 2022 година. 

20. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес за поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година. 

21.  Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната 
заштита и управувањето со кризи во 2022 година. 

22. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување на 
Општина Велес за 2023 година. 

23. Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески” – Велес за учебната 
2021/2022 година. 

24. Предлог – годишна програма за работа на ООУ „Блаже Конески” – Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

25. Годишен извештај за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 
2021/2022 година. 

26. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

27. Годишен извештај за работа на ООУ „Васил Главинов” – Велес за учебната 
2021/2022 година.  

28. Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов” – Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

29. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување основни 
средствa (опрема, ситен инвентар и др) на ООУ „Васил Главинов“ Велес. 

30. Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко 
Брашнаров” – Велес за учебната 2021/2022 година.  

31. Предлог-годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ 
„Панко Брашнаров” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

32. Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. Иванковци 
Велес за учебната 2021/2022 година. 

33. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. 
Иванковци Велес за учебната 2022/2023 година. 

34. Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. 
Горно Оризари Велес за учебната 2021/2022 година. 

35. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. Горно Оризари 
Велес за учебната 2022/2023 година. 

36. Годишен извештај за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес за учебната 
2021/2022 година. 

37. Предлог-годишна програма за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес во 
учебната 2022/2023 година.  

38. Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес. 
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39. 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. 

40. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 
година.  

41. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски” – Велес за учебната 2022/2023 
година.  

42. 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.  

43. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелка со помал 
број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

44. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на Локалната установа Народен Музеј  Велес. 

45. Предлог-решение за разрешување  и именување претставник на Општина Велес 
за член во Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес. 

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

47. Предлог-решение за разрешување и именување на претставник на Општина Велес 
за член на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес. 

48. Елаборат за проценета штета од природна непогода –силен ветар обилни врнежи 
и поплави што ја зафатија територијата на Општина Велес на 18 септември 2021 
година.  

 
 Претседателот наведе дека од страна на ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес до 
него е доставено барање со бр. 25-3240/9 од 29.08.2022 година, за поставување точки 
по итна постапка: 

 -Годишен извештај за работа на училиштето ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес за 
учебната 2021/2022год. и 
 -Предлог-годишна Програма за работа на училиштето ООУ „Лирија“ с. Бузалково, 
Велес во учебната 2022/2023 год. 
 
 За  итноста, претседателот го прочита доставеното барање од директорот на 
училиштето,  па вака предложените точките за по итна постапка се ставија на 
изјаснување пред членовите на Советот. По гласањето се констатираше дека од 21 
присутен член со 21 гласа „за“, беше прифатено барањето овие точки да бидат составен 
дел на денешниот дневен ред. 

 Од страна на Марјанчо Николов процедурално со најава дека од страна на 
претседателот да се почитува глава VII. Јавност во работата на Советот, од Деловникот 
на Советот. 
 Друг предлог од него е точка 45. Предлог-решение за разрешување  и именување 
претставник на Општина Велес за член во Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и 
Паркинзи“ Велес, да биде симната од денешниот дневен ред за оваа седница и даде 
посебно образложение. 
 Исто образложение дадено е за точка 46.Предлог-решение за разрешување и 
именување на претставници на Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ 
„Јовче Тесличков“- Велес. 
 Процедурално за ова се јави и Елизабета Митревска Анѓелеска со појаснување 
на ставот  од Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања по овие точки. 
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 По ова предлогот за точка 45. да биде симната од дневиот ред се гласа  и со 20 
гласа „за“ се констатира дека оваа точка се симнува од денешниот дневен ред. 
 По ова предлогот за точка 46. да биде симната од дневиот ред се гласа  и со 18 
гласа „за“ се констатира дека оваа точка се симнува од денешниот дневен ред. 
 
  Вака предложениот Дневен ред со измените се стави на изјаснување пред 
членовите. По гласањето се констатираше дека од 18 присутни член со 18 гласа „за“, 
беше усвоен следниот: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Советнички прашања. 
2. Годишен извештај за работа на училиштето ООУ „Лирија“ с. Бузалково, Велес за 

учебната 2021/2022год. и 
3. Предлог-годишна програма за работа на училиштето ООУ „Лирија“ с. Бузалково, 

Велес во учебната 2022/2023 год. 
4. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 

година до 30.06.2022 година. 
5. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Велес за 2022 година. 
6. Предлог-одлука за кофинансирање нa проект „Зајакнување на капацитетите на 

ТППЕ на Општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на 
високо професионални специјализирани возила според европски стандарди“. 

7. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Велес и Општина Кавадарци. 

8. Предлог-одлука за определување крајбрежен појас на суводолина во село 
Чалошево за Локална урбанистичка документација со намена А4 за КП 510/2 КО 
Чалошево, Општина Велес. 

9. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на уредувањето на градежното земјиште во 2022 
година. 

10. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 година.  

11. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите во 2022 
година. 

12. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

13. Предлог-програма за изменување на Програмата за одржување на јавна чистота на 
територија на Општина Велес за 2022год. 

14. Предлог-програма за изменување  на Оперативна Програма за одржување на јавно 
зеленило на теритоарија на Општина Велес за 2022год. 

15. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на информатичката технологија во 2022 година. 

16. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 
година. 

17. Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година. 

18. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година. 

19. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година. 
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20. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на спортот во 2022 година. 

21. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Oпштина 
Велес за поддршката на младите во 2022 година. 

22. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина 
Велес за поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година. 

23. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната 
заштита и управувањето со кризи во 2022 година. 

24. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување на 
Општина Велес за 2023 година. 

25. Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески” – Велес за учебната 
2021/2022 година. 

26. Предлог – годишна програма за работа на ООУ „Блаже Конески” – Велес за учебната 
2022/2023 година.  

27. Годишен извештај за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 
2021/2022 година. 

28. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

29. Годишен извештај за работа на ООУ „Васил Главинов” – Велес за учебната 
2021/2022 година.  

30. Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов” – Велес за 
учебната 2022/2023 година.  

31. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување основни 
средствa (опрема, ситен инвентар и др) на ООУ „Васил Главинов“ Велес. 

32. Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко 
Брашнаров” – Велес за учебната 2021/2022 година.  

33. Предлог-годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ 
„Панко Брашнаров” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

34. Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. Иванковци 
Велес за учебната 2021/2022 година. 

35. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. 
Иванковци Велес за учебната 2022/2023 година. 

36. Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. 
Горно Оризари Велес за учебната 2021/2022 година. 

37. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. Горно Оризари 
Велес за учебната 2022/2023 година. 

38. Годишен извештај за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес за учебната 
2021/2022 година. 

39. Предлог-годишна програма за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес во 
учебната 2022/2023 година.  

40. Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес. 

41. 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. 

42. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

43. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски” – Велес за учебната 2022/2023 
година.  
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44. 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.  

45. Предлог – решение  за давање согласност за формирање на паралелка со помал 
број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

46. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2023 
година на Локалната установа Народен Музеј  Велес. 

47. Предлог-решение за разрешување и именување на претставник на Општина Велес 
за член на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес. 

48. Елаборат за проценета штета од природна непогода –силен ветар обилни врнежи и 
поплави што ја зафатија територијата на општина Велес на 18 септември 2021 
година.  

 
ТОЧКА 1: Советнички прашања 

Марјанчо Николов 
 
1. За именувањето на новиот раководител на Центарот за Вардарски плански 

регион? 
2. За подготвеноста на училиштата за новата учебна година. 

       Одговор даде Градоначалникот 

 Милица Ростовска Темековска 

1. До каде е со уредувањето и собирањето на атмосферска вода на ул. „Орце 
Мартинов“? 

2. До каде  е со решавањето или проблемот за водоснабување со вода за пиење 
во с. Караслари?. 
Одговор даде Градоначалникот и Снежана Дервишова од одд. за 
комунални работи 
 

Ружица Петрушевска Николовска 
1.  Прашања од УЗ Шорка спортсото игралише е руинирано, дали општината 
планира да го санира? 
2.   Зошто не е довршена реконструкцијата на улица Кумановска? 

       Одговор даде Градоначалникот 

Менсур Бачевац 
 
1. Изградбата на Спортската сала во с. Оризари, до каде е ?. 
2. Фудбалското игралиште во с. Оризари до каде е со негово завршување, кое како 

проект одамна е започнат.? 
 Одговор даде Градоначалникот 
 

Тодор Јаковлевски 
 
1. Во програмската содржина на фестивалот Форл Џес фестивал, не се земени 

сите гости во оваа програмска содржина, која е причината за ова?. 
       Одговор даде Градоначалникот писмен одговор од организациоен одбор 
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Катерина Ефремова 
 
1.Информација од ОСУ Јовче Тесличков кровот на салата е во лоша состојба, 

општината да помогне во реконструкција на истата. 
2.Улица Љубен Весов се реконструира кога се планира да се заврши бидејќи се 

прави гужва тука има осново училиште градинка и секој ден има голема фреквенција на 
возила и луѓе 

3.Реконструкција на улица кај градски пазар направена е промена на цевки кај 
маркет Жито, но останаа дупки и многу прашина 
  Одговор даде Градоначалникот 

 
 Маргица Урумова 
 
 1. Колку налози се издадени за административно рушење на бсправни објекти?  
 2. До каде е со проектот за Стационар за кучиња? 
     Одговор даде Градоначалникот 

Ќирил Гајдов 
 
1.Препорака за Езеро Младост подобра одбележаност на автопат од Е-75, за излез 
од езеро кон Велес и кон Скопје. 
2. За недобрата одбележаност на вертикална сигнализација на улицата во близина 
на фабриката Благој Ѓорев, односно  кога се доаѓа од железничка кон централно 
градско подрачје и укажува на пешачките премини кои не се гледаат во ноќните 
часови 

 Одговор даде Градоначалникот 

Игор Смилев 
 
1.Дали е завршено нотирањето на диви градби покрај река Бабуна? 
2.За објект Работнички, ставот на Јавно обвинителство, и рушењето на објектот, 

кога се планира ова рушење?. 
3. Кога се планира улица Архиепископ Михаил да биде еднонасочна ? 
4.Од месец јуни не се мери нивото на реката Вардар, има паркирано возила кај стар 

мост и не може да се изврши мерење. Од УХМР дадени насоки дека соработува со 
локалната самоуправа за изнаоѓање на нова локација за мерење. Дали е најдено ново 
пристапно место? 

5.Измена на закон за високи казни на загадувачите, општината мора да има 
еколошки инспектор 

6.Посмртни останки на Панко Брашнаров  
7.Градски пазар со проектот треба да има деловен простор дали че се реализира 

изградбата? 
8.Поставување на фотоволтаици на зградите на училиштата,општинската зграда и 

други објекти кои се во сопственост на Општина Велес? 
9. Што со велосипедите електрични Езеро Младост кога и на кој начин ќе се стават 

во функција? 
10. До каде е со набавката на кантите за ѓубре? 
11. Понуда на тендер превоз од Раштани до Велес е 800 денари, предлог да се 

набавка нов школски автобуси 
12. Гаражи комплекс Чешел со одлука на совет во 2007 година е во општинска 

сопственост, тешките камиони кои вршат дотур на роба предизвикуваат поплавување на 
гаражите станарите плаќаат данок и сами мораат да ги санираат штетите 
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13.Дупка на улица Алексо Демниевски кон железничка станица на тротоар кај Жито 
Вардар треба да се санира. 

Одговор да се даде писмено. 
 
Дејан Палашев 
 
1. Градското кино, кражба во задниот дел од старото кино во центар да се постави 

врата. 
2. Паркирање помеѓу Стоковна куќа и Комерцијална банка, потребна е почеста 

реакција од полиција или да се постават клупи околу дрвата. 
Одговор даде Градоначалникот 
 
 

ТОЧКА 2: Годишен извештај за работа на училиштето ООУ „Лирија“ с. 
Бузалково за учебната 2021/2022год.  

 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
 Од страна на директорот на ООУ Лирија с. Бузалково, Илаз 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 18 присутни, со 18 гласа „за“, се усвои Годишниот извештај за работа 
на училиштето ООУ „Лирија“ с. Бузалково за учебната 2021/2022год. 

 
ТОЧКА 3: Предлог-годишна програма за работа на училиштето ООУ „Лирија“ 

с. Бузалково во учебната 2022/2023 год. 
 
Менка Андреевска, претседател на Комисијата за општествени дејности, поднесе 

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
 Од страна на директоротна ООУ Лирија с. Бузалково, Илаз 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 18 присутни, со 18 гласа „за“, се усвои Годишната програма за работа 
на училиштето ООУ „Лирија“ с. Бузалково во учебната 2022/2023 год. 

 
 ТОЧКА 4: Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за 

квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година 
 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

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

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

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

Урумова и Игор Смилев. 
Одговор на прашањата даде Градоначалникот. 
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 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 2 гласа „воздржани“, 
се усвои Кварталниот извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 
01.01.2022 година до 30.06.2022 година. 

 
ТОЧКА 5: Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот 

на Општина Велес за 2022 година 

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

 Од страна на Оливера Чанева претставник на општинската администрација беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Николов и Игор Смилев. 
 Одговор даде Градоначалникот. 
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 21 присутен, со 12 гласа „за“, 7 гласа „против“  и 2 не се изјаснуваат, 
се донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес 
за 2022 година. 

 
ТОЧКА 6: Предлог-одлука за кофинансирање нa проект „Зајакнување на 

капацитетите на ТППЕ на Општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци 
преку набавка на високо професионални специјализирани возила според европски 
стандарди“. 

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

  Од страна на Градоначалникот беше дадено појаснување за предложениот 
материјал. 

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

констатира дека од 21 присутен, со 20 гласа „за“, се донесе Одлуката за кофинансирање 
нa проект „Зајакнување на капацитетите на ТППЕ на Општина Велес, Неготино, Свети 
Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила 
според европски стандарди“. 

 
ТОЧКА 7: Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Велес и Општина Кавадарци 

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

 Од страна на Градоначалникот беше дадено појаснување за предложениот 
материјал. 

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

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

констатира дека од 21 присутен, со 21 гласа „за“, се донесе Одлуката за воспоставување 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Велес и Општина Кавадарци. 
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ТОЧКА 8: Предлог-одлука за определување крајбрежен појас на суводолина 
во село Чалошево за Локална урбанистичка документација со намена А4 за КП 510/2 
КО Чалошево, Општина Велес 

 Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

 Претседателот по оваа точка наведе дека кон оваа точка има доставено амандман 
од страна на предлагачот. Се чита амандманот со бр.08-3775/4 од 30.08.2022година и се 
констатира дека истиот станува составен дел на текстот на одлуката, и предлагачот даде 
појаснување по вака предложениот амандман. 

 Од страна на Роза Здравева 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: Марјанчо Николов и Игор 

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

констатира дека од 21 присутен, со 14 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“, се донесе 
Одлуката за определување крајбрежен појас на суводолина во село Чалошево за Локална 
урбанистичка документација со намена А4 за КП 510/2 КО Чалошево, Општина Велес. 

 
ТОЧКА 9: Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Велес во областа на уредувањето на градежното 
земјиште во 2022 година 

Даниел Јаневски, 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, го прочита извештајот од работата на Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Снежана Дервишова претставник на општинската администрација 
беше дадено појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа не се јави никој. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 17 присутни, со 12 гласа „за“ и 5 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување  и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на уредувањето на градежното земјиште во 2022 година. 

 
ТОЧКА 10: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес  во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 година 
 
Даниел Јаневски, претседател на Комисијата за финансирање, Буџет и локален 

економски развој, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка.  
Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 

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

Од страна на Роза Здравева претставник на општинската администрација 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 12 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес  во  
областа на урбанистичкото планирање во 2022 година. 
 

ТОЧКА 11: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 
на Општина Велес во областа на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите 
во 2022 година 

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 претседател на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности  и заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на 
Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Петре Цилаков претставник на општинската администрација беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Пандорка Лазарова Прличкова и Катерина Ефремова. 
Одговор даде Градоначалникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 12 гласа „за“ и 9 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа 
на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите во 2022 година. 

 
ТОЧКА 12: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 година 

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 претседател на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности  и заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на 
Комисијата по оваа точка. 

Од страна на Петре Цилаков претставник на општинската администрација беше 
дадено појаснување за предложениот материјал. 

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

Николовска и Игор Смилев.  
Одговор даде Градоначалникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 21 присутен, со 12 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“, 
се донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес 
во областа на заштитата на животната средина во 2022 година. 

 
ТОЧКА 13: Предлог-програма за изменување на Програмата за одржување на 

јавна чистота на територија на Општина Велес за 2022год. 

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

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 реплика и контрареплика збор земаа: 

Ружица Петрушевска Николовска, Марјанчо Николов и Елизабета Митревска Ангелевска.  
Одговор даде Градоначалникот. 
По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 20 присутни, со 11 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“,  
2 члена се изземаат (Марјанчо Николов и Тодор Јаковлевски) се донесе Програмата за 
изменување на Програмата за одржување на јавна чистота на територија на Општина 
Велес за 2022год. 

 
ТОЧКА 14: Предлог-програма за изменување  на Оперативна Програма за 

одржување на јавно зеленило на теритоарија на Општина Велес за 2022год. 

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

Ќирил Гајдов, претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности  и 
заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа 
точка. 

Од страна на 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 реплика и контрареплика збор земаа: 

Ружица Петрушевска Николовска, Марјанчо Николов и Елизабета Митревска Ангелевска.  
 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 

констатира дека од 20 присутни, со  11 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 3 „воздржани“ (2 члена 
се изземаат Марјанчо Николов и Тодор Јаковлевски), се донесе Програмата за 
изменување  на Оперативна Програма за одржување на јавно зеленило на теритоарија 
на Општина Велес за 2022год. 
 

 
ТОЧКА 48: Елаборат за проценета штета од природна непогода –силен ветар 

обилни врнежи и поплави што ја зафатија територијата на Општина Велес на 18 
септември 2021 година 

 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 претседател на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности  и заштита на животната средина, поднесе извештај од работата на 
Комисијата по оваа точка. 

 Од страна на Горан Ѓоргиев претседател на комисијата за процена на штета од 
природни непогоди и други несреќи при Општина Велес 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 усвои Елаборатот за проценета штета 
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од природна непогода –силен ветар обилни врнежи и поплави што ја зафатија 
територијата на Општина Велес на 18 септември 2021 година. 

 
 
ТОЧКА 15: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на информатичката технологија во 2022 година 

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

 Од страна на Данче Манева 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 23 присутни, со 20 гласа „за“ и 3 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа 
на информатичката технологија во 2022 година. 

 
 
 
ТОЧКА 16: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 

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

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

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

 Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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: Пандорка Лазарова 

Прличкова и Тодор Јаковлевски.  
Одговор даде Градоначалникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“ и 10 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година. 

 
ТОЧКА 17: Предлог-програма за изменување  и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година 

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

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

Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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: Пандорка Лазарова 

Прличкова и Катерина Ефремова.  
Одговор даде Градоначалникот. 
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 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 донесе 
Програмата за изменување  и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на образованието во 2022 година. 

 
ТОЧКА 18: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 

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

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

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

Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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: Пандорка Лазарова 

Прличкова и Маргица Урумова.  
Одговор даде Градоначалникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 22 присутни, со 12 гласа „за“ и 9 гласа „воздржани“ (1 член не се 
изјаснува), се донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година  

 
ТОЧКА 19: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 

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

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

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

Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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 Градоначалникот. 

 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“ (1 член не се 
изјаснува), се донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година. 

 
ТОЧКА 20: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година 

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

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

извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 
Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 

работата на Комисијата по оваа точка. 
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 Претседателот по оваа точка наведе дека кон оваа точка има доставено амандман 
од страна на предлагачот. Се чита амандманот со бр.08-3775/3 од 30.08.2022година и се 
констатира дека истиот станува составен дел на текстот на одлуката. 

Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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 12 гласа „за“ и 9 гласа „воздржани“ (1 член не се 
изјаснува), се донесе Програмата за изменување на Програмата за активностите на 
Општина Велес во областа на спортот во 2022 година. 

ТОЧКА 21: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 
на Oпштина Велес за поддршката на младите во 2022 година 

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

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

 Ќирил Лазов, претседател на Комисијата за спорт и млади, поднесе извештај од 
работата на Комисијата по оваа точка. 

 Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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 20 присутни, со 11 гласа „за“ и 8 гласа „воздржани“, се донесе 
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Oпштина Велес за 
поддршката на младите во 2022 година. 

 
ТОЧКА 22: Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите 

на Општина Велес за поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година 

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

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

Од страна на Верица Тодоровска Дацева 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 10 гласа „за“ и 7 гласа „воздржани“, се донесе  
Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес за 
поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година. 

 
ТОЧКА 23: Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, 
противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2022 година 

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



16 
 

 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 земаа: Тодор Јаковлевски и Игор 

Смилев.  
Одговор даде Градоначалникот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 20 присутни, со 12 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 3 гласа „воздржани“ 
(2 члена се изземаат: Меснур Бачевац и Пандорка Лазаревска Прличкова), се донесе 
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и 
управувањето со кризи во 2022 година. 

 

ТОЧКА 24: Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за 
вработување на Општина Велес за 2023 година 

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 земаа: Димитар Абрашев 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 12 гласа „за“ и 9 гласа „против“, се донесе Решението 
за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2023 
година. 

 

ТОЧКА 25: Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески” – 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 директорот Јованче Манасков претставник на ООУ 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  14 гласа „за“ (се изземаат 3 члена, Елизабета 
Митревска Анѓелеска, Ружица Петрушевска Николовска и Милица Ристовска 
Темелковска), се усвои  Годишниот извештај за работата на ООУ „Блаже Конески” – Велес 
за учебната 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 26:Предлог – годишна програма за работа на ООУ „Блаже Конески” – 
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 директорот Јованче Манасков претставник на ООУ беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 



17 
 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со дискусија се јави: Елизабета Митревска Анѓелеска. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 23 присутен, со  20 гласа „за“  (се изземаат 3 члена, Елизабета 
Митревска Анѓелеска, Ружица Петрушевска, Николовска и Милица Ристовска 
Темелковска) се усвои Годишната програма за работа на ООУ „Блаже Конески” – Велес 
за учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 27: Годишен извештај за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – 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 в.д.директорот Маја Јовановска претставник на ООУ 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 23 гласа „за“, се усвои Годишниот извештај за работа 
на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 28:Предлог-годишна програма за работа на ООУ „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 в.д.директорот Маја Јовановска претставник на ООУ беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со сугестија беше дадена од Катерина Ефремова. 

 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 Годишната програма за работа 
на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 2022/2023 година. 

 
ТОЧКА 29:Годишен извештај за работа на ООУ „Васил Главинов” – 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 в.д.директорот Драган Коцевски претставник на ООУ 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“ (1 члњн се иззема Пандорка Лазарова 
Прличкова), се усвои Годишниот извештај за работа на ООУ „Васил Главинов” – Велес за 
учебната 2021/2022 година. 

ТОЧКА 30:Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов” – 
Велес за учебната 2022/2023 година  



18 
 

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

Од страна на в.д.директорот Драган Коцевски претставник на ООУ 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“ (1 член се иззема Пандорка Лазарова 
Прличкова), се усвои Годишната програма за работата на ООУ „Васил Главинов” – Велес 
за учебната 2022/2023 година. 

 
ТОЧКА 31: Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување 

основни средствa (опрема, ситен инвентар и др) на ООУ „Васил Главинов“ Велес 

Даниел Јаневски, 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. 

 Од страна на в.д.директорот Драган Коцевски претставник на ООУ беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

 Од страна на претседателот се наведе дека за овој материјал до Совето е доставен 
амандман и се отвори амандманска расправа. 

Се чита амандманот со бр. 25-3775/16 од 30.08.2022година. 
Од причина што амандманот е предложен од предлагачот на точката, станува 

составен дека на материјалот по оваа точка. 
Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со своја дискусија и прашања збор земаа: Игор Смилев, Даниел 

Јаневски, Пандорка Лазарова Прличкова и Маргица Урумова. 
Одговор даде в.д. директорот. 

 По ова се затвори расправата и точката се стави на гласање. По гласањето се 
констатира дека од 23 присутни, со 22 гласа „за“  (1 член се иззема Пандорка Лазарова 
Прличкова) се донесе Решението за давање согласност на Одлука за отпис и 
расходување основни средствa (опрема, ситен инвентар и др) на ООУ „Васил Главинов“ 
Велес. 

 
ТОЧКА 32:Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето 

ООУ „Панко Брашнаров” – 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 директорот Валентина Стефанова претставник на ООУ 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 присутен, со  23 гласа „за“ , се усвои Годишнио извештај за 
воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко Брашнаров” – Велес за 
учебната 2021/2022 година. 

ТОЧКА 33:Предлог-годишна програма за воспитно-образовната работа на 
училиштето ООУ „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. 
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Од страна на директорот Валентина Стефанова претставник на ООУ 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 23 гласа „за“ , се усвои Годишната програма за 
воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко Брашнаров” – Велес за 
учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 34:Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” 
– с. Иванковци 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 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 21 присутен, со 21 гласа „за“,  се усвои Годишниот извештај за 
работата на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. Иванковци Велес за учебната 
2021/2022 година. 

 
 

ТОЧКА 35:Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Стојан Бурчевски - 
Буридан” – с. Иванковци 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 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 21 присутен, со 21 гласа „за“ , се усвои Годишната програма за работа 
на ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан” – с. Иванковци Велес за учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 36:Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко 
Жинзифов” – с. Горно Оризари 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 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 21 присутен, со 20 гласа „за“ (1 член се иззема, Менка Андреевска), 
се усвои Годишниот извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – 
с. Горно Оризари Велес за учебната 2021/2022 година. 
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ТОЧКА 37:Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. 
Горно 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 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 22 присутен, со 21 гласа „за“ (1 член се изема, Менка Андреевска), се 
усвои Годишната програма за работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. Горно Оризари Велес 
за учебната 2022/2023 година. 

 
ТОЧКА 38:Годишен извештај за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – 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 в.д.директорот Габириела Бачманова  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 присутен, со 23 гласа „за“ , се усвои Годишниот извештај за работа 
на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес за учебната 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 39:Предлог-годишна програма за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – 
Велес во учебната 2022/2023 година 

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

Од страна на в.д.директорот Габириела Бачманова  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 23 гласа „за“, се усвои Годишната програма за работа 
на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес во учебната 2022/2023 година. 

ТОЧКА 40:  Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен 
план  за вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ 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 в.д.директорот Габириела Бачманова  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 23 гласа „за“ , се донесе Решението за давање 
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согласност на Измена на Годишен план  за вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан 
Гајдов“ Велес. 

 

ТОЧКА 41: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 

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

Од страна на директорот Весна Стојанова Богоевска  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“ (1 член се иззема, Менка Андреевска), 
се донесе Решението 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. 

 

ТОЧКА 42: Предлог – решение  за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици 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 директорот Весна Стојанова Богоевска  беше дадено појаснување за 
предложениот материјал. 

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

Анѓелеска. 
Одговор 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“ (1 член се иззема, Менка Андреевска), 
се донесе Решението  за давање согласност за формирање на паралелки со помал број 
на ученици на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 43:Предлог – решение  за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици 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 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 23 присутни, со 21 глас „за“ (2 члена се изземаат, Марјанчо Николов 
и Нада Јовановска), се донесе Решението  за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски” – Велес за учебната 
2022/2023 година.  
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ТОЧКА 44: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  

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

 Од страна на в.д.директорот Иле Попов  беше дадено појаснување за 
предложениот материјал. 

 Процедурално за збор се јави Коста Нојков, со најава дека се иззема од процесот 
на одлучување по оваа точка. 

Се отвори расправа по оваа точка. 
За расправа со свое прашање збор зема: Милица Ристовска Темелковска. 
Одговор даде в.д. директорот. 

 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 Решението за давање 
согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на СОУ Гимназија „Кочо  
Рацин ” – Велес за учебната 2022/2023 година.  

 
ТОЧКА 45:Предлог – решение  за давање согласност за формирање на 

паралелка со помал број на ученици 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 директорот в.д. директорот Васко Трајковски беше дадено 
појаснување за предложениот материјал. 

 Процедурално за збор се јавија Катерина Ефремова и Нада Јованова, со најава 
дека се изземат од процесот на гласање 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 23 присутни, со 21 гласа „за“ (2 члена се изземаат, Катерина 
Ефремова и Нада Јованова), се донесе Решението  за давање согласност за формирање 
на паралелка со помал број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес за учебната 
2022/2023 година. 

 

ТОЧКА 46:Предлог-решение за давање согласност на Годишен план  за 
вработување за 2023 година на Локалната установа Народен Музеј  Велес 

 Коста Нојков, претседател на Комисијата за 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 22 присутни, со  14 гласа „за“ и 8 гласа „воздржани“, се донесе 
Решението за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на 
Локалната установа Народен Музеј  Велес. 

 
ТОЧКА 47:Предлог-решение за разрешување и именување на претставник на 

Општина Велес за член на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес 
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 Елизабета Митревска Анѓелеска, претседател на Комисијата за мандатни 
прашања, избор и именување, поднесе извештај од работата на Комисијата по оваа точка. 

Претседателот најави дека по оваа точка од страна на предлагачот на решението 
има доставено амандман. 

Се чита амандман со бр. 25-3775/5 од 30.08.2022година, и се констатира дека 
истиот станува составен дел на решението. 

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 11 гласа „воздржан“, се 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. 
 

Седницата беше закажана за во 09:00часот, започна со работа во 10:17, а заврши 
во 22:17часот. 

       Претседател 
 Број 25-4122/1                        на Советот на Општина Велес 
 14.09.2022 година                                                               Зоран Љутков 
 Велес  


