ЗАПИСНИК
Од 13-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 13-та редовна седница на ден 21.09.2018
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 присуствуваа сите членовите на Советот на општина Василево.
На седницата присуствуваа, Верче Миткова, Горан Андонов и Габриела К. Ефтимова
претставници од општинската аддминистрација, Митко Јанев вд директор на ЈОУДГ Прва

радост Василево, Стојан Тимов директор на ООУ Гоце Делчев Василево и Соња Ничева директор
на ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала

По отворената расправа по записникот од дванаесетата седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 16.08.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на
гласење од вкупно присутни 15 советници Советот на општина Василево го усвои со 15
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
За работа на 13-та седница на Советот на општина Василево беше предложен
следниот дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД
1. Годишен извештај за тработа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2017/2018
година.
2. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната
2018/2019 година.
3. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на општина Василево за
2018 година
4. Предлог- Програма за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2018/2019
година.
5. Предлог- Спогодба за начинот и условите за заедничко организирање на извршување на
линискиот превоз на патници за општините:Струмица, Босилово,Василево и Ново Село.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 13-та седница на Совет на
општина Василево за збор се јави Костадинка Печеникова член на Советот на општина
Василево предлага измена и надополнување на дневниот ред: како прва точка од
дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандат на член на
Советот на општина Василево и верификација на мадат на член на Советот на општина
Василево.

и како втора точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава
на новоизбраниот член на Советот на општина Василево.
Фанче Томова предлага: како 8 точка од дневниот ред да биде:Годишен – Извештај за
работа на ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2017- 2018 година.
Како 9 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Годишна програма на : ООУ Атанас
Нивичански с. Нова Маала за учебната 2018- 2019 година.
И како 10-та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за определување
надоместок за членови на Советот на општина Василево, матичарот и општинската
аддминистрација за учество при склучување бракови.
Немаше друг пријавено за збор предложените предлози од Костадинка Печеникова:
како прва точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на
мандат на член на Советот на општина Василево и верификација на мадат на член на
Советот на општина Василево беше ставено на гласење од вкупно 15 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 5 и ,, воздржани,, нема.
И вториот предлог на Костадинка Печеникова како втора точка од дневниот ред да биде:
Давање и подпишување на свечена изјава на новоизбраниот член на Советот на општина
Василево, беше ставено на гласење од вкупно 15 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 6 и ,, воздржани,, нема.
Предлогот на Фанче Томова како 8 – ма Точка од дневниот ред да биде: Годишен –
Извештај за работа на ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2017- 2018
година
Како 9 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Годишна програма на : ООУ Атанас
Нивичански с. Нова Маала за учебната 2018- 2019 година.
и како 10-та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за определување
надоместок за членови на Советот на општина Василево, матичарот и општинската
аддминистрација за учество при склучување бракови, беше ставен на гласење од вкупно
15 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 15гласа,, за,, ,, против,, и
,, воздржани,, нема.
Дневниот ред со усвоените измени и дополнувања:
- како прва точка од дневниот ред да биде: : Донесување на Заклучок за престанок
на мандат на член на Советот на општина Василево и верификација на мадат на член
на Советот на општина Василево.
- како втора точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава
на новоизбраниот член на Советот на општина Василево.
- како 8 точка од дневниот ред да биде:Годишен – Извештај за работа на ООУ Атанас
Нивичански с. Нова Маала за учебната 2017- 2018 година.
- Како 9 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Годишна програма на : ООУ
Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2018- 2019 година.
И како 10-та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за определување
надоместок за членови на Советот на општина Василево, матичарот и општинската
аддминистрација за учество при склучување бракови, беше ставен на гласење од вкупно
15 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.

1.
По отворената расправа по првата точка оддневниот ред: Донесување на Заклучок
за престанок на мандат на член на Советот на општина Василево и верификација на мадат
на член на Советот на општина Василево за збор се јави Костадинка Печеникова
претседател на верификационата комисија рече дека верификационата комисија го
разгледа Извештајот од Општинската изборна комисија Василево и констатира дека се исполнети

условите да се донесе Заклучок за престанок на мадатот на членот на Советот на општина
Василево Наташа Велкова од кандидатската листа на Коалицијата локални избори 2017 година
предводена од СДСМ и се верификува мандатот на новоизбраниот член на Совет Христина
Гошева.
Немаше друг пријавено за збор првата точка: Донесување на Заклучок за престанок на

мандат на член на Советот на општина Василево и верификација на мадат на член на
Советот на општина Василево, беше ставен на гласење од вкупно 15 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,5 и ,, воздржани,, нема.
2.

Новоизбраниот член на Советот на општина Василево Христина Гошева од село
Сушево даде и подпиша свечена изјава дека правото и должност на член на Советот ќе ја
врши совесно и одговорно и при нивното вршење ќе ги почитува Уставот и законите и
прописите на Советот и ќе го почитува Уставниот поредок на Република Македонија.
3.
По отворената расправа по третата точка Годишен извештај за работа на ЈОУДГ Прва
радост Василево за воспитна 2017/2018 година за збор се јави Неџат Меминов претседател на
комисијата за Општествени дејности рече дека на седница комисијата го разгледа од 3
присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Сања Христова побара кратко образложение за Годишен извештај за работа на ЈОУДГ
Прва радост Василево за воспитна 2017/2018 година од вд. директорот на на ЈОУДГ Прва радост

Василево Митко Јанев.
Митко Јанев вд. директорот на на ЈОУДГ Прва радост Василево рече дека во извештајот е
опфатена цлокупната работа на вработените на директорот , воспитачите и негователите, дадено
е во извештајот со кој проблеми се соочуват во градинката кои се задачите на воспитачите и
негователите, начинот на исхраната, калорите застапени во храната и други работи кој што се
поврзаниу со кујната, кои услови треба да ги исполнуват вработените. Рече дека задолжително на
шес месеци се вршат прегледи, се врши здравствена контрола на децата се повикуват стручни
лица лекари за вршење контрола на децата. Се вршат мерења на децата
Сања Христова член на Советот на општина Василево рече дека жали што Неможе да му
постави неколку прашања на градоначалникот не е присутен на седница и не дозволува како
дополнителна точка да има советнички прашања, прашањата се однесуват за работата на детската
градинка. Постави прашање до вд, директорот на ЈОУДГ Прва радост Василево Митко Јанев дали
како негов успех го смета заминувањето на учителките кој што работеа со децата во градинката
меѓу кои беше и нејзиното дете праша дали директорот се чувствува виновен што партиски си
заминаа и на нивно место без конкурс и без лиценца се вработени други на местата на
Андријана Митева, Билјана Трајкова, и Спасенка Митева посебно и е жал за напуштањето од
работа на госпогата Ленче Колева самохрана мајка вработерна во кујната на детската градинка

смета дека сепак човечноста треба да се стави пред партиските интереси. Постави прашање за
нејзиното дете како родител дека нејзе минатата година во Август месец и било пресметано со
друга ставка и истото и за оваа година. Праша кој родители се во родителски Совет на градинката.
Исто така праша околу здравствената заштита на децата кој што е дадено во годишниот извештај
праша дали се проверува, висината телесната тежина дали се проверува вакциналниот статус
сведоци се на сепоголемата антивакционална кампанија која што се води бидејки и таа е лекар во
педијатриска болница рече дека стои на располагање за било каква потреба кој што би ги имале
со совети, родители деца или било каква стручна соработка.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево праша дали нововработените во
детската градинка се соодветни на работните задачи бидејки има такви случаеви каде што се
вработени лица не соодветни на работните места имаше тепани и повредени деца, бидејќи се
работи за чувствителна категорија на деца уште од мали треба да се воспитуват затоа воспитачите
треба да бидат соодветни, има случаеви некој од негователките не се однесуват добро спрема
децата за тоа имат голема одговорност и раководните лица побара образложение дали
вработените што ја обавуват оваа работа во градинката се соодветни .
Митко Јанев вд. директорот на ЈОУДГ Прва радост Василево околу прашањето поставено
за напуштените вработени во градинката во Василево рече дека на тие им беше истечен
договорот од тие причини ја напуштија градинката а сите нововработени се бирани на оглас со
исти квалитети а за изборот одлучува директорот. Околу квалитетот на воспитачките и
негователките рече дека сите вработени се со соодветно образование и положена лиценца. Околу
престој на децата во градинката рече дека има подготвителен период за едно дете една до две
недели се прилагодува детето во средината каде што треба да престојува заедно со нивните
родители. Околу прашањето кое беше поставено од советничката Сања Христова за пресметката
за наплатата за тоа рече дека не е запознаен можеби е бил изминен кај нејзе овој подготвителен
период за една недела се прави толеранција . Исто така во градинката се вршат мерење на
тежината и висината преку текот на целата година, доколку има потреба се повикуват и стручни
служби, лекари или ортопеди и заболекари за контрола на децата.
Немаше друг пријавено за збор третата точка: точка Годишен извештај за работа на
ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2017/2018 година, беше ставена на гласење од

вкупно 15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,,нема и ,, воздржани,, 6
4.

По отворената расправа по четвртата точка: Предлог – Годишна програма за работа на
ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2018/2019 година. за збор се јави Неџат Меминов
претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека на седница комисијата го
разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Сања Стојанова член на Советот на општина Василево рече дека има забелешка што
Програмата на за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2018/2019 година на
советниците е доделена во CD – форма советниците немат помагало да отворат од 15 советници
ниту еден го нема дома разгледано доколку може наредните седници да биде доставено во
писмена форма. Бидејки доага зима праша дали сите училиштата се снабдени со огревни
материјали, дали пред да почне школската година се извршени дезинфекции и дезинсекција на
просториите и варосување и како е организиран превозо на децата.

Стојан Тимов директор на ООУ Гоце Делчев Василево рече дека Училштето користи
соодветни материјали за горење Бриќети, тендерот е завршен и од наредната недела ќе се
одпочне со снабдување на училиштето со бриќети, за почетокот на годината училиштата ќе бидат
снабдени со огревни материјали. Што се однесува прашањето за дезинфекција дезинсекзија и
деритизација на сите подрачни училишта извршено е со специјални фирми кој се бават со оваа
проблематика. Молирисување е извршено на неколку училишта, варосано е само училиштето во
Дукатино бидејќи во другите училишта немаше потреба. Сите забелешки кој беа дадени од страна
на санитарната инспекторка беа искорегирани во сите училишта. Околу прашањето за превозот
Стојан Тимов Директор на ООУ Гоце Делчев Василево рече дека тендерот е завршен изберена е
фирмата која што ќе го врши превозот имаше еден понудувач и истиот има поднесено приговор
кој што кумисијата треба да го разгледа и целосно да се реши овој проблем. Што се однесува за
прашањето за превозот рече дека има обезбедено превоз и за овој месец за децата .
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево околу прашањата за програмата која
беше доставена во цедињата рече дека програмата е обемна и голема од 330 страни за да се
фотокопира има големи трошкови од тие причини за да се намалат трошковите програмата е
дадена во CD – форма но доколку сака некој ке му биде дадена и во писмена форма.
Верче Миткова вработена во општинската аддминистација рече дека за да се донесе ваква одлука
прво треба да се разгледат можностите дали опшината е во можнос да одреди такви средства
Немаше друг пријавено предлогот на Марјан Трајков да се купат лаптопи за сите советници.
Марјан Трајков праша како ке гласат советниците за програмата кога ја немат разгледано
Предлог -Програмата предлага до Советот и градоначалникот за да може советниците да ги
разгледуват програмите да им се купат лаптопи на сите советници
Верче Миткова вработена во општинската аддминистација рече дека за да се донесе ваква
одлука прво треба да се разгледат можностите дали опшината е во можнос да набави лаптопи на
сите советници
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Марјан Трајков да се купат лаптопи за сите
советници, беше ставен на гласење од вкупно 15 присутни советници Советот на општина

Василево гласаше со 7 гласа,, за,, ,, против,,8 и ,, воздржани,, нема предлогот не е усвоен.
Немаше друг пријавено за збор четвртата точка: Предлог- Програма Предлог – Годишна
програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2018/2019 година.

беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни советници Советот на општина Василево
ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 6.
5.
По отворената расправа по петата точка: Предлог-Одлука за измена на распоредот на
средства на Буџетот на општина Василево за 2018 година за збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за Финансирање Буџет и локален економски развој рече дека
на седница комисијата го разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор петата точка Предлог-Одлука за измена на распоредот на
средства на Буџетот на општина Василево за 2018 година беше ставена на гласење од вкупно
15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.

6.

По отворената расправа по шестата точка Предлог- Програма за работа на ЈОУДГ Прва радост
Василево за воспитна 2018/2019 година за збор се јави Неџат Меминов претседател на
комисијата за Општествени дејности рече дека на седница комисијата го разгледа од 3
присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор шестата шестата Предлог- Програма за работа на ЈОУДГ
Прва радост Василево за воспитна 2018/2019 година., беше ставена на гласење од вкупно 15
присутни советници советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,,нема и ,, воздржани,, 5
7.
По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред Предлог- Спогодба за

начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници
за општините:Струмица, Босилово,Василево и Ново Село. за збор се јави Неџат Меминов

претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека на седница комисијата ја
разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор седмата точка од дневниот ред: Предлог- Спогодба за
начинот и условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници
за општините:Струмица, Босилово,Василево и Ново Село беше ставена на гласење од вкупно

15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.
8.
По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред Годишен – Извештај за
работа на ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2017- 2018 година.
.за збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара кратко
образложеније по Извештајот.
Соња Ничева директор на Атанас Нивичански на с. Нова Маала рече дека во
Извештајот е дадена работата на учениците во текот на 2017- 2018 година опфатен е и
воведниот дел на наставата, задолжителна настава, изборна, ученицки екскурзии,
успехот на учениците од шесто до девето одделение за паралелките на учениците од сите
подрачни училишта. Годишниот успех е со среден успех. Вкупен број на ученици во
2017/18 е 341 ученик од кој 172 машки и 169 женски пол. Даден е табеларниот приказ за
бројот на учениците по оделенија по маќедонски јазик во прво оделение 12 машки и 27
женски вкупно 39 ученика.Второ оделение 19 машки и 17 женски вкупно 37 ученици и во
трето одделение 10 машки 13 женски вкупно 23 ученика. Вкупниот број од прво до девето
одделение на македонски наставен зјазик изнесува 269 ученици. Бројот на уче на Турски
Јазик од прво до пето оделение вкупно изнесува 72 ученика со пет паралелки каде што
наставата се изведува во подрачното училиште Висока Маала. Во училиштето се изведува
задолжителна настава, изборна и дополнителна, додатна и ученички заедници.
Соња Ничева директор на Атанас Нивичански на с. Нова Маала рече дека во оваа година
се организирани 3 ученички екскурзии, саем на книгата,присуство на Златно Славејче,, и
посета на Лебедово езеро во подножјето на планината Беласица. Во текот на годината

училиштето се грижи за здравјето на учениците во почетокот на учебната година од
страна на вакцинизација е доставена информација Вакционен статус на учениците од
прво до девето одделение се вршат систематски прегледи оваа година се вршеше
преглед од пето до седмо одделение каде што од страна на лекар школска медицина е
реализирана вакцинација на девето одделение. Во текот на оваа учебна година имаше
соработка со локалната средина и одделенски раководители. Реализирани се 4
родителски средби индувидуални средби според потребите на учениците. Од страна на
стручни служби реализирани се советувања од страна на родителите бидејќи има
проблеми со ученици каде што подолг временски период одсуствуват од настава во текот
на летниот период кога има полски активности.
Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред: Годишен – Извештај за
работа на ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2017- 2018 година беше
ставена на гласење од вкупно 15 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 6
9.
По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Предлог – Годишна
програма на : ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2018- 2019 година..за
збор се јави Ракип Асанов во врска со школото во Висока Маала рече дека слушна од
директорот дека има извршено дезинфеккција дезинсекција и деритизација, колку што
има видено во школото во Мисока Маала тоа не е сторено,околу школото е загадено со
губре децата играт таму не се заштитени а граганите на Висока Маала фрлат губре околу
школото тоалетите се катастрофа. Побара доколку се може да се обезбедат услови да се
направат чешми за да може учениците да бидат заштитени.
Соња Ничева директор на Атанас Нивичански на с. Нова Маала даде образложение околу
забелешките што беа изнесени од советникот Ракип Асанов за подрачното училиште во
Висока Маала рече дека таму навистина има големи проблеми, секоја година се врши
дезинфекција два пати во годината и еднаш годишно дезинфекзија дезинсекција и
деритизација, тоа е законска обврска се врши под надзор на санитарната инспекција. Тоа
е извршено во сите подрачни училишта. Има направено нова училишна зграда Учениците
од Висока Маала несакат да слегуват доле да учат во Нова Маала, кога врне накиснува
кровот моментално проблем има со таванската конструкција треба да се менува а
средства нема. Губрето се чисти, чешми имаше ставено а од сето тоа нема ништо. Има
поставено канти и бурина и на наставниците за тоа им е кажано соседите околу школото
таму фрлат губре. Се презимат мерки се реагира но никако да се испочитува. Има
наставници со високо образование со нив се соработува со разговор се настојува
поголемите да бидат префрлени во училишната зграда во Нова Маала. Смета дека не е
оваа причината има ученици од други места патуват многу повеќе секојдневно според неа
тоа не е оправдание граганите од Висока Маала имат тврд став и култрата е на многу
ниско ниво и предходниот градоначалник за тоа се залагаше за тоа само средства се
трошат а училишната зграда во Висока Мала нема услови за работа се варосува се
дизенфецира се доставуват средства за хигиена но во зградата нема услови за работа.
Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред Предлог – Годишна
програма на : ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала за учебната 2018- 2019 година беше

ставена на гласење од вкупно 15 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 6

10.
По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Предлог- Одлука за
определување надоместок за членови на Советот на општина Василево, матичарот и
општинската аддминистрација за учество при склучување бракови за збор се јави Горан
Андонов претставник од општинската аддминистација рече дека оваа одлука се носи
затоа што со досегашната пракса се наплакаше 250 денари што е утврдено дека остануват
неискористени финансиски средства во општинската каса. Оваа одлука се носи со цел за
правилна распределба на тие средства што значи од сега на таму без разлика дали е
работен или не работен ден сега има предлог на членовите на Совет Овластени со Одлука
на Совет на општина Василево за склучување на бракови им следува 270 денари за секој
склучен брак во работен ден, во неработни денови за матичарот и членовите на совет за
време на државни празници и по завршување на работното време им следува
надоместок 350 денари за секој склучен брак и 1200 денари за склучување брак во
неработни денови за време на државни празници и по завршувањето на работното
време, на сметка на општина Василево. Рече дека со донесувањето на оваа Одлука при
склучување на брак бенифит ќе имат и советниците и другите учесници без да се
зголенмат трошковите на граѓаните.
Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот: Предлог- Одлука за
определување надоместок за членови на Советот на општина Василево, матичарот и
општинската аддминистрација за учество при склучување бракови беше ставена на
гласење од вкупно 15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 15
гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, нема
По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсто
Панев ја затвори 13- та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев

