Записник
Од 15-та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 15-та редовна седница на ден 29.11.2018
година (Четврток) 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 од оправдани причини не
присуствуваа членовите Сања
Стојанова,Виолета Ристова и Ракип Асанов
На седницата присуствуваа Верче Миткова, Горан Андонов и Габриела К.
Ефтимова претставници од општинската аддминистрација, , и Снежана Костова
претставници од ЈКП ,,Турија“ Василево, Митко Јанев вд. директор на ЈОУДГ Прва
радост Василево.
По отворената расправа по записникот од тринаесетата седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 31.10.2018 година немаше забелешќи, беше
ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево
го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
За работа на 15-та седница на Советот на општина Василево беше предложен
следниот дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог-Годишна програма за работата на овластениот градежен
инспектор за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година;
2. Предлог-Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2019
година;
3. Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во Општина Василево за
2019 година;
4. Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во
општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови;
5. 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.1668 во КО
Василево вон г.р.;
6. 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 објектделовен објект на к.п.бр.2467 во КО Сушево;
7. Предлог-Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на
подрачјето на Општина Василево од сите ризици и опасности за 2019
година;
8. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина
Василевo за 2018 година;
9. Предлог-Одлука за доставување на предлог на проекти за користење на
грантова шема во рамките на проектот “Унапредување на општинско
владеење”;
10. Предлог-Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на
недвижниот имот на територијата на општина Василево;
11. Давање согласност на Одлуката на ЈПКД „Турија” Василево за
дополнување на Одлуката за усогласување на дејностите на ЈПКД
Турија
п.о. Василево, според новиот шифрарник, согласно
Националната класификација на дејностите бр.02-182/1 од 30.03.2017
година;
12. Давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва
радост Василево;
13. Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на
Верификациона комисија;
14. Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на
Комисија за еднакви можности;
15. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисија за
финансирање, буџет и локален економски развој;
16. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата
за општествени дејности;
17. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од
Аршимов Шенџан од с.Градашорци бр.179.
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 15-та седница на Совет на
општина Василево за збор се јави Христина Гошева член на Советот на општина
Василево предлага надополнување на дневниот ред со 2 дополнителни точки:
- Како 18 –та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање
за финансиска помош поднесено од Ромео Дробаров ул. 23 октомври 2/1-29
Струмица
- Како 19 - та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање
за финансиска помош поднесено од Диана Василева бр 141 од Василево
Немаше друг пријавено за збор предложениот предлог на Христина Гошева за
дополнување на дневниот ред како 18-та точка од дневниот ред да биде Донесување
на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Ромео Дробаров ул. 23
октомври 2/1-29 Струмица, беше ставен на гласење од вкупно присутни 12

советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,,
воздржани,, 1.
И вториот предлог на Христина Гошева како 19- та точка од дневниот ред да биде:
Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Диана
Василева бр 141 од Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 12
советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,,
воздржани,, 1
Дневниот ред со усвоените дополнувања на дневниот ред:
Како 18 –та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за
финансиска помош поднесено од Ромео Дробаров ул. 23 октомври 2/1-29 Струмица
И како 19 - та точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука по Барање за
финансиска помош поднесено од Диана Василева бр 141 од Василево, беше ставен
на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои
со 12 гласа,, за,, ,, против,, 3и ,, воздржани,, нема.

1.
По отворената расправа по првата точка оддневниот ред: Предлог-Годишна
програма за работата на овластениот градежен инспектор за период од 01.01.2019
година до 31.12.2019 година; за збор се јави Сања Христова бидејќи наредната
седница треба да се изгласи Буџетот за 2019 година побара од името на
советничката група на ВМРО- ДПМНЕ бидејќи градоначалникот не е присутен
наредната седница да им биде доставено извештај за сработеното во 2018 година,
градоначалникот кажа дека буџетот не е набилдан туку е реален за да можат да
видат советниците што е ветено и сработено колкава е реализацијата на програмите
во сите населени места.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека од
оправдани причини градоначалникот не е присутен останува наредната седница да
даде образложение.
Крсто Панев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на
седницата ја разгледа Предлог-Годишна програма за работата на овластениот
градежен инспектор за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година; од 4
присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.
Марјан Трајков побара образложение по Предлог-Годишна програма за работата на
овластениот градежен инспектор за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019
година од градежниот инспектор.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека од
оправдани причини не е присутен градежниот инспектор доколку има потреба
дополнително советниците ќе бидат известени.
Немаше друг пријавено за збор првата точка, Предлог-Годишна програма за работата
на овластениот градежен инспектор за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019

година беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 9 гласа,, за,,против ,, нема,, и ,, воздржани,,3
2.

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Предлог-Програма за
социјална заштита во Општина Василево за 2019 година; за збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ги разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2 гласа ,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржани,, 2.
Марјан Трајков побара во иднина претседателите на комисиите да дадат
образложение на седница на Совет да може да бидат запознаени сите советници.
За збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и
локален економски развој рече дека беше отворена расправа никој не се јави за збор,
точката беше ставена на гласење.
Немаше друг пријавено за збор втората точка: Предлог-Програма за социјална
заштита во Општина Василево за 2019 година; беше ставен на гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,,против ,, нема,,
и ,, воздржани,,4
3.
По отворената расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог-Програма за
заедничка потрошувачка во Општина Василево за 2019 година;за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2 гласа ,,
за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево разгледувајќи ја Предлогпрограмата предложи да се зголеми износот за заедничка потрошувачка за наредната
2019 година од 240 на 300 денари за физичките лица и за правните лица цената да се
зголеми на 500 денари годишно да влеват повеќе средства за да може ЈКП подобро да
фунционира со цел сите улици да бидат опфатени исто така рече во програмата да влезе
чистење околу јарголот каде што фрлат губрина одредени фирми, бидејки се наоѓа покрај
патот има грда слика и побара поголема ангажираност од страна на инспекторот доколку
треба и да се казнува.
Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрација рече дека сега е
направено равномерно да бидат оданочени сите домаќинства во сите населени места.
Пред тоа оваа давачка се плаќаше преку ЈПКД тогаш беа зафатени само домаќинствата
кои имаа склучено договор со ЈКП за подигање комунален одпад или користење на вода
за пиенје тоа беа околу 650 домаќинства од 3060 домаќинства. Општина Василево виде
дека неравномерно се оданочени од таа причина во 2016 година општина Василево
одлучи да преземе програмата да биде преку Општина Василево со задолжување на
данок на имот. Сите куќи околу 95% од домакинствата имат данок на имот и 5% нови кој
не се оданочени и согласно таа програма тие изготвуват решеније за заедничка

потрошувачка со цел сите граѓани да бидат оданочени подеднакво овие средства кога
доаѓат граганите да наплакат реагират на овие 20 денари месечно бидејќи има
домаќинства кој имат данок на имот 60, 80, 120 денари а годишната обврска за јавна
чистота е 240 денари доколку се зголеми ќе се створи револт кај граганите подобро е
цената да остане иста 20 денари месечно како и досега а да се обрати внимание на
јавната чистота ЈКП да ги извршува повеќе обврските и соберените средства во општината
се префрлат на сметка на ЈКП за извршените услуги.
Околу прашањето за сметот околу јарбулот рече дека таму е забрането да се става смет
тоа го злоупотребуват граѓаните од село Градашорци во попладневните часови. Нивната
депонија беше лоцирана кај мостот на Добрашинци тие во надвечерните часови кај
јарбулот остават отпад тој простор е како еден вид диво ѓубриште каде што ЈКП треба да
го чисти и општината и ЈКП се трудат да го контролират инаку и тој дел околу јаргулот се
чисти.
Марјан Трајков рече дека доколку цената не се покачи ЈКП треба повеќе да се залага
да чисти граѓаните не се задоволни затоа не сакат да плакат јавна чистота бидејќи ЈКП
чисти само од влезот до поштата и паркот, апелира до комуналното претпријатие да
бидат опфатени сите улици.
Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрацијаа рече дека ЈКП секоја
година двапати годишно врши чистење на влезните улици во сите населени места ,
косење на трева во гробишта и во централните делови бидејќи не достасуват средства за
сите улици од 3060 домаќинства наплаќат само 2200 домаќинства бидејќи нема
специјална програма и нема увид со овие средства општината едвај успева да ги покрие и
тие услуги што ги дава
По затворената расправа по третата точка: Предлог-Програма за заедничка
потрошувачка во Општина Василево за 2019 година; беше ставен на гласење од
вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,,нема и ,, воздржани,, 3.
4.
По отворената расправа по четвртата точка оддневниот ред: Предлог-Програма за
одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2018/2019
година во зимски услови; за збор се јави Христина Гошева претседател на комисијата
за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и против пожарна заштита рече дека
комисијата од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,
немаше. Предлог програмата се усвои со направени надополнувања во ПредлогПрограма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за
2018/2019година под точка 4 преоритетна листа за зимско одржување на улици во населбите
и локални патишта во општина Василево беше предложено во Предлог Програмата да биде
вметната и новата улица во село Сушево од десната страна на поројот со тротоар која води до
школото смета дека оваа улица е фреквентна има тротоар децата одат на училиште и граганите
стално се движат по тротоарот бидејќи е побезбедно побара од сите советниците предлогот да
биде прифатен.
Исто така рече дека беше усвоен и предлогот во Предлог-Програма за одржување на
локалните патишта и улици во општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови да биде
вметната улицата во Пиперево од центарот до Грислиев Стојан да се продолжи за 150 м до каде

што завршува асвалтот за да нема револт меѓу граѓаните кој што живеат на таа улица. И двата
предлози комисијата од 4 присутни члена ги усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,,

воздржани,, немаше.
Марјан Трајков рече дека во Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и

улици во општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови има забелешка средствата
предвидени од 300.000 денари за набавка на сол за 2019 се зголемени на 400.000 денари.
Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрацијаа во врска со двата

предлози рече дека се добри, испуштена е во програмата новата улица во село Сушево од
десната страна на поројот се работи за широка улица со тротоар која води до училиштето
смета со изгласување на Предлог- програмата треба да влезе улицата во Сушево. Исто се
однесува и за улицата во село Пиперево во Предлог-Програма за одржување на локалните

патишта и улици во општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови да биде вметната и
улицата во Пиперево од центарот до Грислиев Стојан да се продолжи за 150 м до каде што
завршува асвалтот за да нема револт меѓу граѓаните кој што живеат на таа улица Смета дека овие
предлози треба да ги прифати и Советот да бидат вметнати во Предлог- Програмата за 2019
година.

Немаше друг пријавено Предлог-Програма за одржување на локалните патишта
и улици во општина Василево за 2018/2019 година во зимски услови; со
направените надополнувања во Предлог- програмата да влезе улицата и тротоарот од
десната страна на поројот до школото во Сушево и улицата во с Пиперево од центарот до
Грислиев Стојан да се продолжи за 150 м до каде што завршува асвалтот,беше ставен на
гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 12
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

5.
По отворената расправа по петата точка 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.1668 во КО
Василево вон г.р.;за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за
урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со3 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржан,, 1.
Марјан Трајков колку што е запознаен оваа зграда е изградена во поле општината не
треба да дава одобрение за градба сега се продава земјоделско земјиште , доколку се
работи за место викано Лаќи каде што има изградено куќа од 200 квадрати праша дали е
за оваа кука каде што мисли тој или станува збор за друга побара образложение.
Горан Андонов претставник од општинската аддминистација рече дека конкретно се
работи за тој објект, намената на објектот е за фарма не за куќа и треба да биде вон
населено место, објектот ги исполнува сите услови за да биде легализирано и така му е
овозможено да го легализира објектот, бидејќи во законот е предвидено да биде во
опфатот на населено место за тоа се носи на Совет и треба да се изгласа на Совет за да
може да му биде издадено решение објектот да се приклучи на водовод и електрична
мрежа не е за станбено домување туку за фарма и треба да биде вон населено место.
Марјан Трајков рече дека го има видено објектот доле е фарма горе има простории
за домување.

Горан Андонов претставник од општинската аддминистација рече дека моментално
во елаборатот има приземје и едно нивоу доколку во иднина надоградува овој објект ке
треба да барат дополнително одобрение од општината за тоа пак треба поново да се
одлучува на Совет.
Немаше друг пријавено за збор 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.1668 во КО Василево вон г.р
беше ставен на гласење гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина
Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 3
6.
По отворената расправа по шестата точка оддневниот 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 објектделовен објект на к.п.бр.2467 во КО Сушево; збор се јави Крсте Панев претседател на
комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со3 гласа,, за,,
,, против,, нема и ,, воздржан,, 1.
Немаше друг пријавено за збор шестата точка оддневниот 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 објектделовен објект на к.п.бр.2467 во КО Сушево;беше ставен на гласење гласење од вкупно
12 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,,нема и ,, воздржани,, 3.
7.
По отворената расправа по седмата точка оддневниот ред: Предлог-Одлука за
ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Василево од сите
ризици и опасности за 2019 година; за збор се јави Христина Гошева претседател на
комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и против пожарна
заштита рече дека комисијата од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, немаше.
Марјан Трајков побара образложение
Милан Русев претставник од центарот за кризи во рамките на законските норми и
правилници и согласно Годишниот план и активности кој ги има регионалниот центар за
кризи задолжени се годишно да вршат ажорирање на проценка на загрозеност на
подрачјето на општина Василево. ажорирање се врши во првиот квартал од 2019 година
за да се одпочне со ажорирање на процената Советот мора да донесе Одлука за да се
почне со тие активности оваа е законска регулатива кој што Советот треба да изгласа. Во
периодот се пребират сите настани и ќе бидат ажорирани во проценти. Процената е
достапна за сите по поднесено барање Советот одлучува кој дел од процената може да се
стави на располагање на субјектите кој се заинтересирани. За Проценката за одржување

за патишта во зимски услови одржана е кординативен состанок во СВР сите процени кои
се донесени во регионот Струмица и Македонија пат ќе бидат во центарот за управување
со криза, елементарни непогоди врнежи на снег, голомразица. Исто така околу
загаденоста на воздухот Општина Струмица има донесено Програма мегутоа загаденоста
нема граници Така е и во општина Василево има ногу загадување на воздухот би требало
да се размислува за изработка на програма и кои мерки и активности да се преземат.
По завршената расправа седмата точка оддневниот ред Предлог-Одлука за
ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Василево од сите
ризици и опасности за 2019 година беше ставен на гласење гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,,
воздржан,,нема.

8.
По отворената расправа по осмата точка оддневниот ред: Предлог-одлука за
проширување на средствата на Буџетот на Општина Василевo за 2018 година; за
збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја
усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Марјан Трајков рече дека се работи за повеќе средства за што ќе бидат употребени
побара образложение.
Габриела К. Евтимова рече дека овие средства се однесуват на веќе изградена улица
од поштата до повеќенаменското игралиште во Василево. Предлог- одлуката за
проширување на Буџетот се однесува на тие средства , бидејќи од Министерството за
финансии имаше доделено повеќе средства и првичните средства беа предвидени
3.915.280 но со анекс на договорот се зголемуват на 4.423.693 денари
Осмата точка оддневниот ред Предлог-одлука за проширување на средствата на
Буџетот на Општина Василевo за 2018 година; беше ставен на гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,,
воздржан,, нема.
9.
По отворената расправа по деветата точка оддневниот ред: Предлог-Одлука за
доставување на предлог на проекти за користење на грантова шема во рамките на
проектот “Унапредување на општинско владеење” ; за збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор деветата точка оддневниот ред: Предлог-Одлука за
доставување на предлог на проекти за користење на грантова шема во рамките на
проектот “Унапредување на општинско владеење беше ставен на гласење гласење од

вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржан,, нема..
10.
По отворената расправа по десетата точка оддневниот ред Предлог-Одлука за
утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на
територијата на општина Василево; за збор се јави Атанас Ристов претседател на
комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2 гласа ,, за,, ,, против,нема и ,,
воздржани,, 1
Марјан Трајков праша дали се потврдуват истите цени или има нови цени.
Бранко Андонов рече дека цената за утврдување на висината на пазарната вредност
на недвижниот имот на територијата на општина Василево останува иста. доколку
има нова цена ќе оди на Совет..
Немаше друг пријавено десетата точка: Предлог-Одлука за утврдување на висината
на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево;
беше ставен на гласење гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 3.
11.
По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Давање
согласност на Одлуката на ЈПКД „Турија” Василево за дополнување на Одлуката за
усогласување на дејностите на ЈПКД Турија
п.о. Василево, според новиот
шифрарник, согласно Националната класификација на дејностите бр.02-182/1 од
30.03.2017 година; ; збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за
урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со3 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржан,, 1.
Марјан Трајков праша која е причината што управниот одбор на ЈПКД,, Турија
“Василево ја донесува Одлука на 30.03.2018 година зошто се чекало толку касно не е
поднесено до Советот да донесе одлука за усогласување на дејностите според новиот
шифрарник согласно Националната класификација на дејностите бр.02-182/1 од
30.03.2017 година;
Снежана Костадинова претставник од ЈПКД ,, Турија“ Василево рече предходната
одлука со број бр.02-182/1 од 30.03.2017 е донесена со согласност на Советот и
изгласана, сега повторно има од државниот управен инспектор укажување затоа што
со Одлука на Совет е дадено да се одржува уличното осветлување а во дејностите го
нема предвидено тоа само се дополнува оваа Одлука со нова услуга
електроинсталациски работи.
Немаше друг пријавено за збор единасетата точка:Давање согласност на Одлуката
на ЈПКД „Турија” Василево за дополнување на Одлуката за усогласување на
дејностите на ЈПКД Турија п.о. Василево, според новиот шифрарник, согласно
Националната класификација на дејностите бр.02-182/1 од 30.03.2017 година година

беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево
ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржан,, 3.
12.
По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред:
Давање
согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва радост Василево; за збор се јави
Блажо Коцев претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против, и ,,
воздржани,, нема.
Марјан Трајков побара образложение од Митко јанев вд. директор на ЈОУДГ Прва
радост Василево праша дали оваа измена се врши за нови вработувања со економски
науки или се бара вработено лице со нова организациона наука со која што ке
управува и менаџира.
Митко јанев вд. директор на ЈОУДГ Прва радост Василево
измените на
систематизацијата се однесуват на работното место сметководител само на тоа
место бидејќи има добиено само согласност на неопределено работно место на тоа
работно место.. Кога се поднесе огласот до Агенцијата за систематизација имаше
забелешки во систематизацијата за работно место сметководител каде се бара
степен од 6,два со понизок степен на кредити затоа се барат измени во
систематизацијата. Со усвојувањето на оваа Одлука ќе се бара одобрение од
Министерството за информатичко општество и ќе се објави оглас за сметководител
кој ќе биде објавен во Агенцијата за администрација.
Немаше друг пријавено за збор дванаесетата точка од дневниот ред: Давање
согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва радост Василео, беше ставена на
гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,, ,,за,, ,,
против,,нема и ,, возджани,, 3
13.
По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-Решение
за разрешување и именување на претседател на Верификационата комисија за збор јави
Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече
дека комисијата на седницата го разгледа разгледа од 4 присутни члена со 4 ,, гласа,,
,,за,, ,, против,, и ,, возджани немаше ја разреши Костадинка Печеникова и на нејзино
место за претседател на Верификационата комисија го назначи Тони Малчев.
Немаше друг пријавено за збор тринаесетата точка од дневниот ред: ПредлогРешение за разрешување и именување на претседател на Верификационата комисија од
12 присутни члена со 9 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,,3 Советот на општина
Василево ја разреши Костадинка Печеникова и на нејзино место за претседател на
Верификационата комисија го назначи Тони Малчев
14.
По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред: ПредлогРешение за разрешување и именување на претседател на Комисија за еднакви
можности; за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања
избор и именување рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4присутни члена со

4 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,, и ,, возджани немаше ја разреши Костадинка Печеникова и на
нејзино место за претседател на Комисијата за еднакви можности го назначи Тони
Малчев.
Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка од дневниот ред ПредлогРешение за разрешување и именување на претседател на Комисија за еднакви
можности беше ставена на гласење од 12 присутни члена со 9 ,, гласа,, ,,за,, ,, против
нема,,3 и ,, возджани,, Советот на општина Василево ја разреши Костадинка Печеникова и
на нејзино место за претседател на Комисија за еднакви можности; го назначи Тони
Малчев
15.
По отворената расправа по петнаесетата точка од дневниот ред Предлог-Решение за
разрешување и именување на член на Комисија за финансирање, буџет и локален
економски развој; за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни
прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4
присутни члена со 4 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,, и ,, возджани немаше ја разреши Костадинка
Печеникова и на нејзино место за член на Комисијата за за финансирање, буџет и
локален економски развој;го назначи Тони Малчев.
Немаше друг пријавено за збор петнаесетата точка од дневниот ред ПредлогРешение за разрешување и именување на член на Комисија за финансирање, буџет и
локален економски развој;беше ставена на гласење од 12 присутни члена со 9 ,, гласа,,
,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, немаше Советот на општина Василево ја разреши
Костадинка Печеникова и на нејзино место за член на Комисијата за за финансирање,
буџет и локален економски развој го назначи Тони Малчев..
16.
По отворената расправа по шеснаесетата точка од дневниот Предлог-Решение за
разрешување и именување на член на Комисијата за општествени дејности; за збор
се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4присутни члена со 4 ,, гласа,, ,,за,, ,,
против,, и ,, возджани,, немаше ја разреши Костадинка Печеникова и на нејзино место за
член на Комисијата за Општествени дејности; го назначи Тони Малчев.
Немаше друг пријавено за збор петнаесетата точка од дневниот ред ПредлогРешение за разрешување и именување на член на Комисијата за општествени
дејности;;беше ставена на гласење од 12 присутни члена со 9 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,,3 и
,, возджани,, немаше Советот на општина Василево ја разреши Костадинка Печеникова и
на нејзино место за член на Комисијата за општесвени дејности го назначи Тони
Малчев..
17.
По отворената расправа по седамнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на
Одлука по Барањето за финансиска помош поднесено Аршимов Шенџан од
с.Градашорци бр.179. збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека каомисијата од тројца

присутни члена со 2 гласа ,, за против ,, нема,, и,, воздржан,, 1 го усвои предлогот да
доделат финансиски средства во висина од 5.000 денари, предлага и Советот да го усвои
Бранко Трајков предлага да се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари
Илми Мустафов предлага да се доделат финансиски средства во висина од 10.000
денари
Предлог на Атанас Ристов да се додели финансиски средства во висина од 5.000
денари по Барањето за финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево, беше
ставена на гласење од 12 присутни члена гласаа 2,, гласа,, ,,за,, ,, против,,5 и ,, возджани,,
4. предлогот Атанас Ристов не е усвоен
Предлог на Бранко Трајков да се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари, беше ставена на гласење од 12 присутни члена гласаа 2,, гласа,, ,,за,, ,, против,,5
и ,, возджани,, 4. Предлогот на Бранко Трајков не е усвоен
Предлог на Илми Мустафов да се доделат финансиски средства во висина од 10.000
денари беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево
го усвои со - 8 гласа,, ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 4 .
Седумнаесетата точкаод дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиска помош поднесено од Аршимов Шенџан од с.Градашорци бр.179.,со
усвоениот предлог на Илми Мустафов да се додели финансиски средства во висина од
10.000 денари, беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина
Василево ја усвои - 8 гласа,, ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 4 .
18.
По отворената расправа по осумнаесетата точка од дневниот Донесување на Одлука
по Барањето за финансиска помош поднесено од Ромео Дробаров ул.23 октомври2/1-29
Струмица збор се јави Атанас Ристов негов предлог беше да се додели финансиски
средства во висина од 5.000 денари
Марјан Трајков предлага да се доделат финансиски средства во висина од 10.000
Предлогот на Марјан Трајков да се доделат финансиски средства во висина од 10.000
денари, беше ставена на гласење од 12 присутни члена гласаа 1 ,,за,, ,, против,,10 и ,,
возджани,, нема, предлогот на Марјан Трајков не е усвоен.
Предлог на Атанас Ристов да се додели финансиски средства во висина од 5.000
денари по Барањето за финансиска помош поднесено од Ромео Дробаров ул.23
октомври2/1-29 Струмица, беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа ,,за,, ,, против,, нема и ,, возджани,, 1.
Осумнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиска помош поднесено од Ромео Дробаров ул.23 октомври2/1-29 Струмица,со
усвоениот предлог на Атанас Ристов да се додели финансиски средства во висина од 5.000
денари, беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја
усвои со 11 гласа ,,за,, ,, против,, нема и ,, возджани,, 1.
19.
По отворената расправа по деветнаесетата точка од дневниот ред Донесување на
Одлука по Барањето за финансиска помош поднесено од Диана Василева од с. Василево,

за збор се јави Атанас Ристов негов предлог беше да се додели финансиски средства во
висина од 5.000 денари
Марјан Трајков предлага да се доделат средства во висина од 20.000 денари
Предлогот на Марјан Трајков да се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари, беше ставена на гласење од 12 присутни члена гласаа 1 ,,за,, ,, против,,10 и ,,
возджани,, нема, предлогот на Марјан Трајков не е усвоен.
Предлог на Атанас Ристов да се додели финансиски средства во висина од 5.000
денари по Барањето за финансиска помош поднесено од Диана Василева од с. Василево,
беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево го усвои со
10 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,, нема и ,, возджани,, 2.
Деветнајсетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиска помош поднесено од Диана Василева од с. Василево,со усвоениот предлог да
се додели финансиски средства во висина од 5.000 денари, беше ставена на гласење од
12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 10 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,,
нема и ,, возджани,, 2.
По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крстe
Панев ја затвори 15- та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова
-

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев

