ЗАПИСНИК
Од 38- та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 38-та редовна седница на ден 14.03.2016 година
(понеделник) со пoчеток во 14.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше Драги Митев претседател на Советотна општина Василево.
На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците: Весна Ризова и Сашко
Димитриев.
На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, Габриела К. Ефтимова
одговорна во одделението за финансии, Емилија Котевска директор на ООУ „Гоце Делчев“
Василево и средствата за јавно информирање.
Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи
дневниот ред за работа на триесет и осмата седница на Совет го стави на гласење Записникот
од 37-та седница на Совет на општина Василево одржана на ден 29.02.2016 година од 13
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
Процедурално за збор се јави Душко Атанасов член на Советот на Општина Василево од
советничката група на СДСМ и НСДП заради забелешката која што се однесува до
претседателот на Советот поради тоа што има надополнување на дневниот ред со седум
дополнителни точки од кој што петте точки се заввршни сметки на општинските Основни
училишта, Јавното комуналното предпријатие „Турија“ Василево и Детската градинка „Прва
радост“ Василево, според него не е коректно материјалите не се доставени навреме, доставени
се пред самата седница на Совет, доколку грешката е направена од директорките требало
материјалите навреме да бидат доставени. Рече дека сите точки се завршни сметки и
материјалите треба да бидат доставени ден или – два пред седницата за да може советниците
да имат увид и според тоа предлага седумте дополнителни точки што треба да бидат
предложени на оваа седница на Совет да бидат повлечени и седницата да биде закажана во
текот на наредниот ден за да може советниците да ги разгледат точките. Доколку предлогот не
биде изгласан советничката група на СДСМ и НСДП после деветата точка од дневниот ред ќе
ја напушти седницата и нема да да присуствува при донесувањето на Завршните сметки. На
дневен ред има точка Завршна сметка на ЈПКД „Турија“ Василево каде што на предходната
седница се дискутираше дека е во добивка а сега на оваа седница 400.000 денари во загуба од
тие причини советниците од опозицијата нема да гласат за заврсната сметка на ЈПКД „Турија“
кое што е во загуба.
Драги Митев претседател на Советот на општина Василево рече дека точките сеуште не
се предложени за да бидат повлечени од дневниот ред.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека причината за касно
доставените материјали е заради рокот на доставување на завршните сметки до 15-ти овој
месец можеби реакцијата е оправдан сепак се работи за завршна сметка, интерес на сите
советници е да имат доволно време да ги разгледат матреалите. Негов предлог е доколку сакат
советниците ќе биде дадена пауза од 1 до 2 часа па после ќе продолжи седницата. Доколку
советниците несакат да го прифатат предлогот дополнителните точки од седницата да
продолжат во текот на наредниот ден со договор со сите советници да се одреди термин за
одржување на седницата, како градоначалник ќе прифати за да може советниците да ги
разгледат материјалите но тоа да биде што побрзо во текот на наредниот ден или најкасно до
среда.
Претседателот на Советот Драги Митев побара пауза од пет минути и подршка од пет
советника за консултација со советниците.
По направената консултација со советниците претседателот на Советот Драги Митев
закажа вонредна седница за наредниот ден во 17 часот а за работа на 38- мата седница на
Советот на општина Василево го предложи следниот дневен ред

ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2015 година.
2. Годишен извештај на општина Василево за 2015 година.
3. Предлог – Одлука за оттуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево.
4. Програма за реализација на наставата во природа за учениците од петто одделение за
учебната 2015/2016 година во ОООУ „ Гоце Делчев“ Василево.
5. Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства
за реализација на проектот за „ изградба на мост во сушевски порој“.
6. Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства
за реализација на проектот за „ изградба –продолжување на улица од црква до игралиште во
Василево“
7. Предлог – Одлука за приоритет на проект за „ изградба - продолжување на улица од црква
до игралиште во Василево“.
8. Предлог – Одлука за приоритет на проект за „изградба на мост на сушевски порој“.
9. Предлог – Одлука за продолжување на важноста на Програмата на бр.03 – 1494/1 од
18.07.2013 година.
Дневниот ред за работа на 38-та седниа на Совет на општина Василево беше ставен на гласење
од присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
1.
По отворената расправа по првата точка Предлог – Завршна сметка на Буџетот на
општина Василево за 2015 година за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата
за финансии рече дека Комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена комисијата
гласаше 2 гласа „за“, „против“ нема и „воздржани“ – 2.
Немаше друг пријавено за збор точката Предлог – Завршна сметка на Буџетот на
општина Василево за 2015 година беше ставена на гласење од присутни 13 советници Советот
на општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“ нема и „воздржани“ - 4.

2.
По отворената расправа по втората точка Годишен извештај на општина Василево за 2015
година за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека
Комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена комисијата гласаше 2 гласа „за“,
„против“ нема и „воздржани“ – 2.
Душко Атанасов побара образложеније од градоначалникот Ванчо Стојанов во врска со
паркот на влезот во Василево каде што е вложена инвестиција од 30.000 евра во него посадени
се 20 борчиња, 10 липи 7 клупи од кој едната е скршена 5 канти за отпад 3 канталабри со по
три сијалици од кој што 12 се скршени. Во паркот посадено е трева и сеуште не е никната со
месеци така стои ништо не е првземено. Има сознанија дека градоначалникот има обеќано на
лице да го одржува паркот за тоа да му наплаќа по 100 денари од час три часа 300 денари на
ден, средствата на лицето не биле исплатени и сега градоначалникот е даден на суд, праша
дали тоа е точно за тоа му има казано лично лицето од кој е тужен градоначалникот. Исто така
побара образложеније за канализацијата во Владевци освен 200 м цевки друго нема ништо
ставено, тоа е канализација од 300 до 400 м од Сушевски мост до Владевци канализацијата е
ставена во реката каде што е водотекот сега реката е надојдена сите цеви се ископани, шахти
ископани целиот систем е пропаднт тоа е дупла инвестиција таму има вложено 1.349.000 за

300м цеви . Според него канализација мрежа ќе биде готова кога ќе биде готов целиот проект
да може луѓето да се приклучат а во Владевци нема ниту еден приклучен во канализација.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево по прашањето за паркот во
Василево рече дека точно е дека вкупната вредноста изнесува 1.845.000 денари меѓутоа оваа
сума не е само за тревата и борчињата како што кажа советникот Душко Атанасов целиот парк
не се состои само од тоа. Освен трите канталабри што беа спомнати и се што е испокршено
паркот сеуште има гаранција од изведувачот настанатата штетата ќе биде санирана од негова
страна. Во однос на вредноста тој е добиен на јавни набавки по електронска аукција
градоначалникот никогаш сам не ги одредува цените. Во текот на наредниот период се што е
сокршено ќе биде санирано.
Во однос на прашањето што има обеќано на некое лице да го чува паркот на влезот во
Василево градоначалникот Ванчо Стојанов рече дека тоа е обврска на сите граѓани да го чуват
паркот. Точно е дека лицето тужи и има сознанија дека советникот Душко Атанасов бил пишан
за сведок. Градоначалникот Ванчо Стојанов лично го праша советникот Душко Атанасов дали
бил присутен кога градоначалникот ветил дека на лицето ќе му наплака за одржување на
паркот и дали во негово присуство градоначалникот има ветено на лицето да му наплаќа 300
денари на ден за да го одржува паркот. Тој рече дека не е условен да плати тие средства се од
Буџетот на општина Василево не може усно да му плати, доколку Душко Атанасов е сведок
нека потврди кога градоначалникот има ветено.
Во врска со поставенито прашање за канализацијата во Владевци рече дека не се работи за
100 или 200м се работи за дел од главен коректор во населено место Владевци. Во однос на
сумата што беше спомната од 1.349.000 денари се работи за 620м изградба на главен коректор
а за тоа каде е ставен дали по пат или над пат во речното корито тоа го одредуват проектантите
кој го изработуват проектот, точно е дека нема приклучено за да се приклучат граѓаните треба
да се изведе секундарна мрежа крак за приклучок на сите граѓани таму што гравитират на тоа
место.
Душко Атанасов член на Советот рече дека точно е тоа дека тој е пишан за сведок лично
тужителот бил кај него и тој му има кажано на тужителот дека никогаш не бил присутен кога
му било обекано од градоначалникот и рекол дека нема да отиде на судењето да сведочи.
Според него штом е тужен градоначалникот значи дека му има обеќано на тужителот доколку
се гржи за одржување на паркот ќе му биде платено по 300 денари на ден. Во врска со паркот
на влезот во Василево рече дека не е направен според проектот празниот простор што е
оставен градоначалникот обеќаше дека за децата ќе бидат направени клацкалки лично тој
гласаше за овој парк од сето тоа останаа само празни ветувања.
Околу прашањето за канализацијата во Владевци во програмата пишува канализација во
село Владевци никаде не пишува колектор
По затворената расправа втората точката Годишен извештај на општина Василево за
2015 година, беше ставен на гласење од присутни 13 советници Советот на општина Василево
го усвои со 9 гласа „за“, „против“ нема и „воздржани“ – 4.

3.
По отворената расправа по третата точка Предлог – Одлука за оттуѓување на движни
ствари во сопственост на општина Василево за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја
усвои со 4 гласа „за“.
Немаше друг пријавено за збор. Третата точката Предлог – Одлука за оттуѓување на
движни ствари во сопственост на општина Василево, беше ставена на гласење и од
присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

4.
По отворената расправа по четвртата точка: Програма за реализација на наставата во
природа за учениците од петто одделение за учебната 2015/2016 година во ООУ „Гоце
Делчев“ Василево за збор се јави Реџеп Мустафов претседател на комисијата за Општествени
дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа
„за“, „против“ и „воздржани “ нема предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево побара од директорката на ООУ
„Гоце Делчев“ Василево Емилија Котевска да даде подетално образложение за :Програма за
реализација на наставата во природа за учениците од петто одделение
Емилија Котевска директор на училиштето во Василево рече дека досега ООУ„Гоце
Делчев“ Василево нема реализирано настава во природа иако секогаш беше ставено во
програмата. За да почне да се спроведува прво треба да се направи програма да се усвои од
наставнички совет да се усвои од Советот на општина Василев и да биде доставена до Бирото
за развој на образованиието да се даде согласност па после да се спроведе постапка како ке се
изведува настава. Рече дека тоа е настава што ќе се изведува во природа, за спроведување
треба да се јават агенции кој што располагат со сите потребни услови за да се изведува настава
за да биде како редовна настава затоа во оваа програма е дадено каде ке биде и кој наставни
единици ќе се обработуват, Програмата се реализира по поостапка,меѓутоа за да се одпочне
треба да се добие согласност од Советот на општина Василево после толку години
наставниците изразија желба да биде организирана таква настава.
По затворената расправа точката Програма за реализација на наставата во природа за
учениците од петто одделение за учебната 2015/2016 година во ООУ „Гоце Делчев“
Василево, беше ставен на гласење од присутни 13 советници Советот на општина Василево ја
усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

5.
По отворената расправа по петата точка Предлог – Одлука за давање согласност за намена
на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Изградба на мост во
сушевски порој“ за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека се работи давање
согласност на Предлог – Одлука за аплицирање на општина Василево на предодредени повици
кој што се во тек се однесува за две точки. Во првата точка за изградба на мост на сушевски
порој има настанато мала техничка грешка негов предлог е наместо апликација во Агенција за
финансиска подршка на земјоделието и рурален развој оваа точка за инвестиција изградба на
мост на сушевски порој нема да биде аплицирано во Агенцијата туку ке биде аплицирано во
Бирото за Рамномерен регионален развој каде што општина Василево ќе учествува со 20% од
финансовата конструкција на самиот проект.
Во однос на втората точка се работи за улица во Василево од црквата до игралиштето каде
што ке се аплицира до Агенцијата за финансиска подршка на земјоделие и рурален развој.
Предлогот на градоначалникот да се исправи направената техничка грешка наместо
апликација во Агенција за финансиска подршка на земјоделието и рурален развој оваа точка за
инвестиција изградба на мост на сушевски порој нема да биде аплицирано во Агенцијата туку
ке биде аплицирано во Бирото за Рамномерен регионален развој беше ставен на гласење од
присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени
средства за реализација на проектот за „ изградба на мост во сушевски порој“ со
направената исправка нема да биде аплицирано во Агенцијата за финансиска подршка
на земјоделието и рурален развој туку ке биде аплицирано во Бирото за Рамномерен
регионален развој беше ставена на гласење од присутни 13 советници Советот на општина
Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

6.
По отворената расправа по шестата точка Предлог – Одлука за давање согласност за
намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „ изградба –
продолжување на улица од црква до игралиште во Василево“ за збор се јави Силвана Јованова
претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4
присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“.
Немаше друг пријавено за збор Предлог – Одлука за давање согласност за намена на
инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Изградба –продолжување
на улица од црква до игралиште во Василево“ беше ставена на гласење од присутни 13
советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
нема.
7.
По отворената расправа по седмата точка Предлог – Одлука за приоритет на проект за
„Изградба - продолжување на улица од црква до игралиште во Василево“ за збор се јави
Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“.
Немаше друг пријавено за збор Предлог – Одлука за приоритет на проект за „Изградба
- продолжување на улица од црква до игралиште во Василево“ беше ставена на гласење од
присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

8.
По отворената расправа по осмата точка Предлог – Одлука за приоритет на проект за
„Изградба на мост на сушевски порој“за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја
усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
Немаше друг пријавено за збор Предлог – Одлука за приоритет на проект за „Изградба
на мост на сушевски порој“ беше ставена на гласење од присутни 13 советници Советот на
општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
9.
По отворената расправа по деветата точка Предлог – Одлука за продолжување на
важноста на Програмата на бр.03 – 1494/1 од 18.07.2013 година за збор се јави Реџеп
Мустафов претседател на Комисијата заопштествени дејности, рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
нема.
Немаше друг пријавено за збор Предлог – Одлука за продолжување на важноста на
Програмата на бр.03 – 1494/1 од 18.07.2013 година, беше ставена на гласење од присутни 13
советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
нема.
По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 38-та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова
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