ЗАПИСНИК
Од 11-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 11-та редовна седница на ден 13.07.2018
година (Петок) со почеток во 12.00 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 на Совет од оправдани причини не присуствуваа членовите:Виолета
Ристова, Сања Стојанова и Костадинка Печеникова.
На седницата присуствуваше Верче Миткова и Симона Шонтевска претставници од
општинската аддминистрација,
По отворената расправа по записникот од деветата седница на Совет на општина
Василево одржана на ден 31.05.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење
од вкупно присутни 10 советници Советот на општина Василево го усвои со -10 гласа,, за,,
,, против,, и ,, воздржани,, нема.
За работа на 11-та седница на Советот на општина Василево беше предложен
следниот дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или
сообраќајната инфраструкура воопшто нема да се предвиди и вклопување на
бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО Доброшинци.
2. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти-прогон на к.п.бр.656/1 во КО Градашорци вон гр.
3. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти-деловен и помошен објект на к.п.бр.404 во КО Градашорци вон гр.
4. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Трајков Ване од
с.Пиперево.
5. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски
Стојче од с.Градошорци.
6. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Стоилов
Страхил од с.Владевци.
7. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Зорица
Јанева.

8. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Здружение
АЛИ БЕГ.
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 11-та седница на Совет на
општина Василево за збор се јави Блаже Коцев член на Советот на општина Василево
за надополнување на дневниот ред и предлага:
како 9–та точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко- планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.1414 во КО Ангелци
Како 10– та точка од дневниот ред да биде Предлог – Одлука за одобрување на
финансиски придонес од буџетот на општина Василево за спроведување на проектот за
локална и регионална конкурентностза инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите, проект „Нераскажаната приказна за
американската мисионерка Мис Стон МИС СТОН“
И како 11- та точка од дневниот ред да биде: Измена и дополнување на годишниот план
за вработување
Сања Христова предложи како 12-та точка од дневниот ред да биде: Советнички
прашања.
Немаше друг пријавено за збор предложените предлози на: Блаже Коцев
како 9–та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко- планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.1414 во КО Ангелци
Како 10- та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за одобрување на
финансиски придонес од буџетот на општина Василево за спроведување на проектот за
локална и регионална конкурентностза инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите, проект „Нераскажаната приказна за
американската мисионерка Мис Стон МИС СТОН“
И како 11- та точка од дневниот ред да биде: Измена и дополнување на годишниот план
за вработување, беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 12гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Предлогот на Сања Христова како 12-та точка од дневниот ред да биде: Советнички
прашања, беше ставен на гласење од 12 присутни советници гласаа 5 гласа,, за,, против,,7
и ,, воздржани ,,нема Советот на општина Василево не го усвои предлогот на Сања
Христова.
Марјан Трајков праша зошто се одбива предлогот на Сања Христова како – 12-та точка од
дневниот ред да биде: Советнички прашања.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево даде образложение во врска со
одбивањето на предлогот на Сања Христова рече дека градоначалникот од оправдани
причини не е присутен за да одговори на поставените советнички прашањ, тој како
претседател на Совет не е компетентен да одговори од тие причини се одлага за
наредната седница.
Дневниот ред заедно со усвоените предложени точки: Како 9–та точка од дневниот
ред да биде: Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на

урбанистичко- планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.1414 во КО Ангелци
како 10 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за одобрување на
финансиски придонес од буџетот на општина Василево за спроведување на проектот за
локална и регионална конкурентностза инвестирање во инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со дестинациите, проект „Нераскажаната приказна за
американската мисионерка Мис Стон МИС СТОН“
И како 11- та точка од дневниот ред да биде Измена и дополнување на годишниот план
за вработување, беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
1.

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструкура
воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална
станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО Доброшинци.за збор се јави Крсте Панев претседател
на комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржани,, 1.
Марјан Трајков побара образложение по точката праша каде се наоѓа оваа парцела
Симона Шонтевска претставник од општинската аддминистрација даде образложение врз
основа на точката од потребата од донесување на урбанистичко-планска документација
за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструкура
воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална
станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО Доброшинц и врз основа на законот за постапување со
бесправни објекти и правилникот за склопување на бесправни објекти на урбанистичко
планската документација сите објекти кој што фаќат дел од улицата, патишта и реки мора
да се донесе Одлука на Совет за да се легализира.Во случајот се однесува за објект кој
што опфаќа дел од улица се работи за скали дел од објект во растојание од 1м и повеќе
зафаќа дел од улица за да се легализира мора да се донесе Одлука на Совет. Објектот е во
село Добрашинци на местото се наога продавница на која што сопственик е Христина
Цонева, рече дека штом барањето е дојдено до Совет сите други услови се исполнети за
да може објектот да се легализира, друго решеније неможе да се донесе освен Одлука од
Совет
Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструкура
воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална
станбена куќа на к.п.бр.2394 во КО Доброшинци, беше ставена на гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема
и ,, воздржани,, 3.

2.

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-прогон на
к.п.бр.656/1 во КО Градашорци вон гр. за збор се јави Крсте Панев претседател на
комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржан,, 1.
Симона Шонтевска претставник од општинската аддминистрација даде образложение за
разлика од предходната точка рече дека кај овие предмети,, Струмичко Поле,, е вонка од
градежниот опфат исто е и за сите објекти што се вонка од населеното место мора да се
донесе Одлука на Совет за проширување на опфатот оти се одобрува и во наредниот
период да се донесе урбанистички план со донесувањето на урбанистичкиот план за да
може да се урбанизира местото под објектот. Струмичко поле самоинијацитивно си носат
урбанистички план за нивните објекти тоа е во завршна фаза
Крсте Панев праша дали од тоа општината ќе има бенифит.
Симона Шонтевска рече дека секако општина Василево од тоа ќе има бенифит.
Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред : Предлог-Одлука
за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-прогон на
к.п.бр.656/1 во КО Градашорци вон гр. беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,,
воздржани,, 3.
3.

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог-Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-деловен и
помошен објект на к.п.бр.404 во КО Градашорци вон гр. за збор се јави Крсте Панев
претседател на комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната
средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3
гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.
Немаше друг пријавено за третата точка точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-деловен и
помошен објект на к.п.бр.404 во КО Градашорци вон гр. беше ставена на гласење од 12
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и
,, воздржан,, 3
.

4

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука
по Барање за финансиска помош поднесено од Трајков Ване од с.Пиперево, за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансии рече дека на седница на
комисијата беше разгледано Барањето членовите на комисијата не дадоа конкретен
предлог па се одлучи предлогот да се даде на самата седница на Сове
Бидејки немаше пријавено за збор нити предложен предлог на седницата на Совет
на општина Василево чертвртата точката: Донесување на Одлука по Барање за финансиска
помош поднесено од Трајков Ване од с.Пиперево беше ставен на гласење од од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево гласа 3 гласа,, за,, ,,противив,,6 ,,
воздржан,, нема, Советот на општина Василево не јаусвои.
5.
По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Донесување на Oдлука по
Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од с.Градошорци за збор
се јави Атанас Ристов. претседател на комисијата за финансии рече дека на седница на
комисијата беше разгледано Барањето членовите на комисијата не дадоа конкретен
предлог бидејќи медицинските документи не беа разбирливи Ставот на комисијата беше
да се одлучи на самата седница на Совет.
Сања Христова член на Советот на општина Василево од советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ рече дека го познава случајот се однесува за младо дете кое што
потекнува од нејзиното населено место се работи за несреќен случај во инвалидна
состојба смета дека дефинитивно заслужува за финансиска помош меѓутоа
медицинските документи кои што се доставени не се разбирливи нити дијагнозата
е позната нити консултација од странски доктори. На седницата на Комисијата се
одлучи дополнително да бидат доставени оригинал документи на наредната
седница и Барањето повторно да биде разгледано за да може лицето наредната
седница да добие финансиска помош.
Советот на општина Василево го разгледа Барањето поднесено од Јовановски Стојче од
с.Градошорци и донесе Заклучок да се достават оргинал медицински документи наоди и мислења
за наредната седница да биде ставена на гласење.
Предлогот на Сања Христова за наредната седница да се достават оргинал медицински документи
наоди и мислења по Барање за финансиска помош поднесено од Јовановски Стојче од
с.Градошорци, барањето да биде одложено да се разгледа на наредната седница, беше ставен
на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,,
за,, ,, против и ,, воздржан,, нема
6.

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред Донесување на одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Стоилов Страхил од с.Владевци за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансии рече дека на седница на
комисијата за финансии беше усвоен предлогот да се доделат финансиски средства во

висина од 10.000 денари од 3 присуни члена комисијата го усвои со 3 гласа гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средстсва во
висина од 10.000 денари по Барање за финансиски помош поднесено од Стоилов Страхил
од с.Владевци, беше ставен на гласење од од вкупно 12 присутни советници Советот
на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против нема и ,, воздржан,, 3
7.

По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Зорица Јанева за збор се јави Атанас Ристов
.претседател на комисијата за финансии рече дека ставот на комисијата беше за сумата
што требе да биде доделена да се одлучи на седница на Совет. Од тројца присутни члена
комисијата гласаше ,,За ,, нема ,, против,, нема и ,, воздржани,,3
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево праша зошто сите членовите на
комисијаја гласале воздржано која е причината.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево причината која што
членовите на комисијата гласале воздржано по ова точка е поради тоа што општината
нема доволно средства да одговори на сите Барања.
И на седница на Совет немаше предложено конкретен предлог точката:
Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Зорица Јанева, беше
ставен на гласење од од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево
гласаше,, за,, нема ,, против,, 11 и ,, воздржан,, 1, Советот на општина Василево не го
усвои Барање за финансиски помош поднесено од Зорица Јанев.
8.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Донесување на одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Здружение АЛИ БЕГ. за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисијата за финансии рече дека на седница членовите на
комисијата го разгледаа Барањето, ставот на комисијата беше за сумата што требе да
биде доделена да се одлучи на седница на Совет. Од тројца присутни члена комисијата
гласаше ,,За ,, нема ,, против,, нема и ,, воздржани,,3
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека оваа здруженије со
години одржува Бајрамски Манифестации смета дека Барањето треба да се подржи да се
даде помош на оваа здружение. Има случаеви што и кај православните барале помош за
цркви, трки и манифестации смета дека советниците треба да бидат солидарни да
помогнат да им доделат средства.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека во материјалите што
се доставени до Совет оваа здружение нема поднесено ни трасакциона сметка

Марјан Трајков предлага по Барање за финансиски средства поднесено од Здружение
АЛИ БЕГ да се доделат средства во износ од 10.000 денари
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Марјан Трајков да се доделат средства
во износ од 10.000 денари по Барање поднесено од Здружение АЛИ БЕГ ,беше ставен на
гласење од од вкупно 12 присутни советници Советот гласаше 4 гласа,, за,, ,, против,,
5 и ,, воздржан,, нема, Советот на општина Василево не го усвои Барање за финансиски
средства поднесено од Здружение АЛИ БЕГ.
9.

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Предлог- Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко- планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.1414
во КО Ангелци никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,,
против,,нема и ,, воздржани,,4

10.
По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред Предлог – Одлука за
одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Василево за спроведување
на проектот за локална и регионална конкурентностза инвестирање во инфраструктура
поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, проект „Нераскажаната приказна
за американската мисионерка Мис Стон МИС СТОН“Ангелци никој не се јави за збор
беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,нема.
11.
По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Измена и
дополнување на годишниот план за вработување за збор се јави Сања Христова побара
образложение на годишниот план и новите вработувања.
Верче Миткова претставник од општинската аддминистрација рече заради развој на
општината за сето тоа е планирано
од градоначалникот доколку има потреба
советниците може да се консултират кај градоначалникот. Од правен аспект согласно
Законот општината има право од вкупниот број на вработени 30% да вработи нови
вработувања, сето тоа е повеќе предвидено во годишниот план со цел затоа што не се
уште искординирани кој места ќе бидат пополнети тоа се планира според Буџетот и
потребите на општината во кој дел ќе има пополнување. Предвидени се 14 вработувања
од кој максимално 7 може да влезат на работа во текот на 2018/19 година, според
законската рамка кој работни места ќе бидат опфатени и на кој начин за тоа
градоначалникот одлучува.
Немаше друг пријавено за збор единаесетата точка: Измена и дополнување на
годишниот план за вработување, беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни

советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,,
воздржани,,4
По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсто
Панев ја затвори 11- та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова
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