ЗАПИСНИК
Од вонредна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево одржа вонредна седница на ден 25.06.2019 година (Вторник) со пчеток во
16.оо часот во просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваше советниците:Неџат Меминов Виолета Ристова ,
Бранко Трајков, Сања Христова и Сања Стојанова.
На седницата присуствуваше,Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Верче Миткова,Бранко
Андонов претставници од општинската аддминистрација.

Претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев пред да го предложи дневниот ред за работа
на вонредната седницата побара од Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрација да даде
образложение за причината поради кој се свикува вонредна седница на Советот на општина Василево.

Бранко Андонов Рече дека причина за свикување на вонредна седница е поради настаните кои се случија од
невремето во општина Василево каде што на населеното место Добрашинци има нанесена голема материјална штета на
земјоделските посеви и по тој повод општина Василево свика вонредна седница за да може да се донесе Одлука за
постапките кој треба да се преземат за формирање на комисија и утврдување надоместок на комисијата и утврдување
на делокругот на работа на комисијата со цел изработка на елаборат кој ќе биде доставен до Министерството на РМ за
одобрување и обештетување на дел од штетите кои се направени за време на невремето кое беше на 24.06.2019 Силен
пороен дож со многу голем град. Од тие причини Советот треба да донесе Одлука по Предлог – точките кои се на
дневен ред
Претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев ја стави на гласење оправданоста на итноста за
свикување на вонредна седница, од 10 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за ,,
против,, и ,, воздржани,, нема при што констатира Советот на општина Василево оправданоста на итноста за свикување
на вонредна седница на Советот на општина Василево е усвоена.
За работа на вонредната седницата беше предложен следниот дневен ред

ДНЕВЕН РЕД
1 Предлог – Одлука за настанатата штета од елементарна непогода во општина Василево.
2. Предлог – Одлука за формирање комисија за процена на штета од елементарна непогода.
3. Предлог – Одлука за определување на надоместок на претседателот и на членовите на Комисијата за процена на
штета од елементарни непогоди.

Дневниот ред за работа на Советот на општина Василево на вонредната седница на Советот на општина Василево беше
ставен на гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за ,, против,, и ,,
воздржани,, нема.

1
По отворената расправа по првата точка: Предлог – Одлука за настанатата штета од елементарна непогода во општина
Василево, за збор се јави Наце Коцев член на Советот на општина Василево побара образложение бидејки во Одлуката
пишува само за Добрашинци , Нова Мала и Висока Маала, праша што со другите села, граѓаните од село Пиперево каде
што и тој потекнува ќе бидат изреволтирани и таму има дел зафатено од невремето, смета дека треба да бидат
прифатени и дсругите населени местакои кои се зафатени од невремето.
Марјан Трајков се надоврза на дискусиите на Советникот Наце Коцев бидејќи со опфатени трите населени места секој
што има направено штета без разлика дали од Василево или Пиперево со имотен лис ќе поднесат Барање, Комисијата
ке оде на терен и во Пиперево според него така треба да биде неможе да бидат наведени сите села. Доколку се случи
да продолжи да врне град колку има оштетени толку ќе пријават.
Бранко Андонов поставените прашања од Наце Коцев и одговорот на Марјан Трајков рече дека не се совпагат ќе бидат
опфатени само тие од 24.06.2019. Другите населени места каде што имаше помалку зафатено имаше и во Василево но
мала количина на град имаше зафатено на дел од излезот на Василево према Пиперево мал дел зафатено за кој
површина Советот и општинската аддминистрација заедно со градоначалникот проценија дека нема потреба од
свикувањер вонредна седница , сегашната седница е свикана само за атарот на село Добрашинци дел од Нова Маала и
Висока Маала, тоа важи само за 24.06.2019 година. Пред 5 Дена на 19 јуни имаше зафатено дел во Чанаклија таму
беше присутен градоначалникот заедно со неговите службеници ја видоа состојбата имаше дел оштетени, повеќето
беше на државно земјиште, согласно законот неможат да поднесат Барање за обештетување и е утврсено дека нема да
оди на седница на Совет. Доколку има оштетено од Нова Мала има површина до Чанаклија тие нема да бидат предмет
на Елаборирањето. Комисијата нема да оди према Чанаклија обештетувањерто ќе биде само на тој дел на Атарот на
Добрашинци и Деловите зафатени на Висока Маала и Нова Маала. Елаборатот ќе биде изработен од страна на
комисијата со помош на општинската аддминистрација користејки со помош на Гугл Кп .бр До колку некој од Нова
Мала или било каде има површина во Добрашинци тој има право да пријави, Комисијата на лице место Ќе утврди штета
од елементарна непогода на земјоделските површини.
Марјан Трајков спрема образложението на Бранко Андонов доколку во текот на денот доколку има невреме пак ќе
има вонредна седница и ќе се одлучуа за следниот регион .
Бранко Андонов рече дека Советникот Марјан Трајкове е во право меѓутоа во работата на седницата советниците ќе
видат дека комисија се формира во рок од 2 години нема повторно да се формира ќе има само седница на Совет за да
се утврди елементарната непогода а комисијата ќе има мандат 2 годиниод кога ќе се изгласа ќе биде постојана
комисија која ќе постапува по одлуките на Советот и до колку во текот на денот има елементарна непогода во било кое
населено место тогаш тие како советници ќе потврдат дека има настанато штета комисијата ќе излезе на терен.
Немаше друг пријавено за збор Предлог – Одлука за настанатата штета од елементарна непогода во општина Василево
Василево, беше ставен на гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за ,,
против,, и ,, воздржани,, нема.
2.
По отворената расправа по втората точка: Предлог – Одлука за формирање комисија за процена на штета од
елементарна непогода. Никој не се јави за збор беше ставен на гласење од 10 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 10 гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема при што за членови на комисијата за процена на штета
од елементарна непогода беа избрани следните:
1.
2.
3.
4.
5.

Претседател: Павле Георгие- дипломиран зем. агр. инж.
Членови: Лубинка Делева – Зем. инж- вишо
Цонев Никола - Зем. инж- вишо
Вучковски Ѓорѓи - земјоделски техничар - средно
Тонев Стојан - земјоделски техничар - средно

3.
По отворената расправа по третата точка: . Предлог – Одлука за определување на надоместок на претседателот и на
членовите на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди. За збор се јави Марјан Трајков член на Советот
рече дека според Одлуката кои се дадени дневниците од по 1000 денари како за членовите така и за претседателот
според него тој смета дека дневницата на претседателот бидејќи има поголема одговорност повеќе работа на крајот ја
сумира целата сума негов предлог е надоместокот на претседателот на комисијата да биде 1500 денари а на членовите
1000 денари
Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрација околу надоместокот на членвите на комисијата рече
дека комисијата ке биде на терен секој ден во комплетен состав и сите ќе имат иста важност а претседателот на
комисијата после собирањето на резултатите ќе биде повеќе денови ангажиран ке имат искористено повеќе дневници,
членовите на комисијата во однос на претседателот тој нема да земе поголем надоместок од членовите на комисијата,
.доколку членовите на комисијата има пет работни дена претседателот ќе има осум работни дена. При средување на
материјалите претседателот ја има целата одговорност при средување и внесување на податоците во елаборатот и
смета дека и членовите и претседателот сите на терен се подеднакво исти имат иста важност, надоместокот на
претседателот на комисијата ќе биде различен во зависност само од ангажманот на деновите.
По затворената расправа третата точка Предлог – Одлука за определување на надоместок на претседателот и на
членовите на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди, беше ставен на гласење од 10 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

По исцрпениот дневен ред претседателoт на Советот Крсте Панев ја затвори вонредната седница на Советот на
општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова

Совет на Општина Василево
Претседател:
Крсте Панев

