ЗАПИСНИК
Од 44- та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 44-та редовна седница на ден 29.09.2016 година
(Четврток) со пoчеток во 12.00 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:Иван Ристов и Џоко
Христов
На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, Габриела К Ефтимова
извршител во одделението за финансии, Емилија Котевска директор на ООУ,, Гоце Делчев
“Василево, Соња Ничева директор на ООУ„Атанас Нивичански“ од Нова Маала и средствата за
јавно информирање.
Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 44 –та седница отвори расправа по Записникот од 43-та седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 31.08.2016 година.
За збор се јави Душко Атанасов член на Советот на општина Василево во врска со записникот
рече дека има две забелешќи по втората точка: Донесување Одлука по Барањето од Ловечкото
друштво ,, Фазан “ од Василево каде што поради немање кворум за работа комисијата не се
состанала а претседателот на Советот како предлагач има предложено35.000 илјади денари на
ловното друштво,, ФАЗАН“ од Василево а Советот на општина Василево има донесено Одлука
на сите верски објекти и ранливи категории на деца да се доделуват финансиски средства во
висина од 10.000 денари. Побара образложеније од претседателот на Советот Драги Митев зошто
се доделени 35,000 денари на ловното друштво ,,Фазан“ и каков бенифит има од таму општина
Василево. Забелешка има и по третата точка: Барање од ЈОУДГ Василево предложена од
советничката Катерина Ф. Петревска. Според него не е издефинирано добро Барањето ниту пак е
дадена сумата а Советот на општина Василево ја има изгласано од 11 присутни советници со 11
гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема, при што и самите не знаеле за што гласале .
Славе Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи рече дека по
записникот се отвора расправа доколку има нешто испуштено незапишано или зборови неточно
запишани,точките што биле на дневен ред минатата седница се усвоени. Во врска со двете
прашањето кој го постави советникот Душко Атанасов рече дека се отвара материјална расправа
зошто се доделени 35,000 денари тоа не е ни по Статут ниту по Деловник. Точките се изгласани,
сега е отворена расправа по Записникот од минатата седница на Совет.
Немаше друг пријавено за збор Записникот од 43-та седница на Советот на оипштина
Василево беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ги
усвоен со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
За работа на 44-та седницата на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред
ДНЕВЕН РЕД

1.Измени и дополнувања (Ребаланс) на Буџетот на општина Василево за 2016 година.
2. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ„ Прва Радост“Василево за учебната 2015/2016
година.

3. Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2015/2016
година.
4. Годишен извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ од Нова Маала за учебната
2015/2016 година.
5.Годишна Програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2016/2017
година.
6. Годишна Програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“ од Нова Маала за учебната
2016/2017 година.
7.Годишна Програма за работа на на ЈОУДГ„ Прва Радост“Василево за учебната
2016/2017 година.
8. Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Македонската православна цркваохридскаархиепископија-парохија Василевска.
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 44-та седница на Советот на
општина Василево никој не се јави за збор беше ставен на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

1.
По отворената расправа по првата точка: Измени и дополнувања (Ребаланс) на Буџетот

на општина Василево за 2016 година за збор се јави Силвана Јованова претседател на
Комисијата за финанси рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни
члена комисијата ја усвои зо 3 гласа„за“ „против“ и „ воздржани“ немаше.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево како предлагач даде
образоженије за причините за која се прави Измени и дополнувања (Ребаланс) на Буџетот
на општина Василево за 2016 година. Рече дека Буџетот на сите локални самоуправи се
состои од повеќе елементи. Приходи, расходи, Биланс на капитални расходи, Биланс на
тековни оперативни расходи, меѓутоа во текот на работењето во 2016 година во
Локалната самоуправа во општина Василево буџетот ќе претрпи одредени измени односно
намалување на некои ставки каде што вкупниот буџет ќе се намали за 33.000.000 денари
или 14%, Основниот буџет ќе се намали за 34,000.000 денари или 22% или вкупно ќе
изнесува 119.120.000 денари. Самофинансирачките активности повеќе се однесува на
детската градинка ,, Прва радост“ Василево и општинските училишта се зголемуват за
3.240.000 денари или 7% и донациите се зголемуват за околу 506.000 денари или 4%.
Вкупно изнесуват 13.000.000 денари. Рече дека стои на располагање доколку советниците
имат прашања ќе одговори на сите прашања.
Марјан Јанев член од советничката група на СДСМ и НСДП побара образложение
за Ребалансот на Буџетот во делот на општинска аддминистрација каде што има
намалување, праша која е причината за намалувањето и каде ќе се наменат овие средства.
И во делот на други комумални услуги каде што има зголемување од 400.000 денари на
1.400.000 денари праша што уште спага во други комунални услуги.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во врска со прашањето
поставено од советникот Марјан Јанев во однос за намалувањето рече дека се однесува на
одплата на главнината каде што општина Василево имаше долг према Министерството за
финансии од 3.000.000 денари сега тие средства нема да постојат во ребалансот бидејќи
тие средства нема да се враќат. Што се однесува за за вториот дел на зголемување на
ставка комунални услуги, каде што во Буџетот имаше предвидено од 700.000 денари се
зголемува на 14.000 денари се однесува на одржување јавна чистота
заради

зголемувањето на обемот на работа јавното комунално претпријатие врши услуги
одржување јавна чистота, одржување локални патишта, зелени површини, паркови,
школски дворови, детски градинки се чувствува недостиг на тие средства.
По затворената расправа точката. Измени и дополнувања (Ребаланс) на Буџетот на
општина Василево за 2016 година, беше ставен на гласење од 13 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“, „против нема“ и „воздржани“ 4.

2.
По отворената расправа втората точка Годишен извештај за работа на ЈОУДГ„ Прва
Радост“Василево за учебната 2015/2016 година, за збор се јави Реџеп Мустафов
претседател на Комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата
заседаваше по оваа точка од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
Немаше друг пријавено за збор втората точка Годишен извештај за работа на ЈОУДГ„
Прва Радост“Василево за учебната 2015/2016 година, беше ставен на гласење од 13
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“, „против нема“ и
„воздржани“ 4.

3.
По отворената расправа по третата точка Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце
Делчев“ Василево за учебната 2015/2016 година за збор се јави Реџеп Мустафов
претседател на Комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата
заседаваше по оваа точка од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа за“, „против“ и

„воздржани“ нема.
Душко Атанасов рече дека има забелешќа на цедињата што се доставени од двете училишта
„ Гоце Делчев“ Василево и „Атанас Нивичански од Нова Маала, праша зошто не се испринтани
материјали од годишните извештаи и програмите на ООУ „ Гоце Делчев“ Василево и ООУ
„Атанас Нивичански од Нова Маала, никој од советниците ги немат отворено цедињата
советниците немаат могучност да разгледат сите се бават со земјоделие. Доколку имаше
материјали ќе можеа советниците да ги разгледат материјалите и да постават прашања.
Советниците од советничката група на СДСМ и НСДП нема да присуствува по расправата по тие
точки и ќе ја напушти седницата ке присуствуват по расправата на седма и осма точка од дневниот
ред.
советничката група на СДСМ и НСДП ја напуштија седницата.
По затворената расправа третата точа: Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце

Делчев“ Василево за учебната 2015/2016 година, беше ставена на гласење од 9 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

4.
По отворената расправа по четвртата точка. Годишен извештај за работа на ООУ

„Атанас Нивичански“ од Нова Маала за учебната 2015/2016 година за збор се јави Реџеп
Мустафов претседател на Комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на
седницата заседаваше по оваа точка од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа за“,

„против“ и „воздржани“ нема.
Емилија Котевска директор на ООУ„ Гоце Делчев“ Василево се извини во името на двете
ООУ училишта за тој хендикеп што се направи рече дека нивната достава на цеде беше доставена
до општина Василево матреалите треба да бидат доставени од страна на општината, не и е јасно

зошто советниците од опозицијата ја напуштија седницата доколку има потреба ќе биде на
располагање на друга седница.
Славе Андонов претставник од општинската аддминистрација рече дека тоа е работа на
општинската аддминистрација, материјалите беа дадени до сите советници на цеде од страна на
општината.
Немаше пријавено за збор Годишен извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“

од Нова Маала за учебната 2015/2016 година беше ставен на гласење од 9 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

5.
По отворената расправа по петата точка: Годишна Програма за работа на ООУ „Гоце

Делчев“ Василево за учебната 2016/2017 годин,. за збор се јави Реџеп Мустафов
претседател на Комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата
заседаваше по оваа точка од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа за“, „против“ и

„воздржани“ нема.
Немаше пријавено за збор Годишна Програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“
Василево за учебната 2016/2017 годин, беше ставен на гласење од 9 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
6.
По отворената расправа по шестата точка: Годишна Програма за работа на ООУ„Атанас

Нивичански“ од Нова Маала за учебната 2016/2017 година за збор се јави Реџеп Мустафов
претседател на Комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата
заседаваше по оваа точка од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
Немаше пријавено за збор: Годишна Програма за работа на ООУ„Атанас Нивичански“

од Нова Маала за учебната 2016/2017 година, беше ставен на гласење од 9 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

7.
По отворената расправа по седмата точка.Годишна Програма за работа на на
ЈОУДГ„ Прва Радост“Василево за учебната 2016/2017 година. година за збор се јави Реџеп
Мустафов претседател на Комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на
седницата заседаваше по оваа точка од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа за“,
„против“ и „воздржани“ нема.
Немаше друг пријавено за збор седмата точка.Годишна Програма за работа на на

ЈОУДГ„ Прва Радост“Василево за учебната 2016/2017 година, беше ставена на гласење

од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против нема“ и
„воздржани“ 4.
8.

По отворената расправа по осмата точка Донесување на Одлука по Барањето
поднесено од Македонската православна црква-охридскаархиепископија-парохија
Василевска.

за збор се јави Силвана Јованова претседател на Комисијата за финанси рече дека
комисијата на седницата го разгледа барањето и одлучи да се доделат финансиски
средства во висина од 30.000 денари.
Немаше пријавено за збор, предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 30.000 денари по Барањето поднесено од Македонската
православна црква-охридскаархиепископија-парохија Василевска, беше ставена на
гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“,
„против “ и „воздржани“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 44-та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова

Совет на Општина Василево
Претседавач:
Драги Митев

