ЗАПИСНИК
Од 45- та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 45-та редовна седница на ден 20.10.2016 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: Џоко Христов, Билент
Исинов, Јован Пелтековски и Сашко Димитриев.
На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи и средствата за јавно
информирање.
Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 45 –та седница отвори расправа по Записникот од 44-та седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 29.09.2016 година од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема
За работа на 45 –та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен
ред:
ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Василево во рамки
на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP).
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 45-та седница на Совет на општина Василево
никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од 11 присутни советници гласаа 10 гласа „за“
„воздржан“ 1 и „ против„ нема
1.
По отворената расправа по точката Предлог – Одлука за долгорочно домашно
задолжување на Општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските
услуги (MSIP) за збор се јави Силвана Јованова претседател на Советот на општина василево рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“
„воздржан“ и „ против„ немаше.
Душко Атанасов рече дека на вонредната седница беше кажано се по оваа точка, побара од
градоначалникот Ванчо Стојанов да објасни како планира да ги употреби средствата за кој што
планира да се долгорочно задолжи Општина Василево и што друго планира за програмата.
Според него средствата од 160.000 евра плус 2.000.000 денари од Буџетот на општина Василево за
двете улици во Пиперево и Нова Маала тоа се 190.000 евра, праша што ќе се прави , дали се е
направено бидејќи каде што живее тој има три улици нечепнати и дали планира градоначалникот
со тие средства да ги реализира. Исто така има забелешка до градоначалникот по завршувањето на
вонредната седница добро ја пратеше изјавата на градоначалникот кој што нервозно реагираше
пред медиумите ги обвини советниците од опозицијата дека несакат да гласат по оваа точка дека
несакат да гласат за изградба на улиците. Исто така советничката Гонца Ангелова јавно беше
навредена дека несака да гласа за изградба на улици во Пиперево од нејзинот место каде што и
таа потекнува. Советниците од опозицијата не се против изградбата на овие улици туку тие се
против задолжувањето. Секогаш кога се донесуват програмите за изградба на локални патишта

опозизијата никогаш не гласала против ниту пак е била против нека погледнат во записниците од
сите седници секогаш опозицијата гласала што повеќе да се гради во Општина Василево. Тие се
против задолжувањето баш во овој период пред изборите. Исто така во матреалите кој што им се
доставени не е дадено должината на улиците каде што ќе се гради.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево реце дека на вонтредната седница цело време
се обидуваше да објасни меѓутоа советниците од опозицијата не сакаа да прифатат. Сонего ги има
и двата проекти со кој ке аплицира општина Василево. Проектот за улица во Пиперево со
финансиска конструкција од 7.100.000 денари каде што содржи асфалтирање 2 пешачки патеки од
двете страни, атмосверска канализација и осветлување. Улуцата во Нова Маала е со финансиска
конструкција од 5.735.000 денари, задолжувањето ќе биде токму за тие проекти. Не се задолжува
само општина Василево сите општини се задолжуват, тие средства се од Светска Банка, точно е
дка треба да се вратат но по поволни услови со грејс период и долг рок на одплата. Вкупно тоа
средства се 12.000.000 денари. меѓутоа на јавните набавки на аукцијата се опчекува да се намали
од прилика на 10.000.000 да стигнат овие средства за двете улици, тие се централни улици и
реално има потреба . Свесен е дека и другите советници имат потреба сакат да се асфалтира во
местата каде што живеат, меѓутоа сега се гледа што е приоритет, знае дека во Василево е потребна
канализација незначи дека другите проекти ќе се изостават.На наредната седница ќе се гласат
програмите и тогаш советниците што тие имат идеа да стават во програмата, ке се гради толку
колку што општината има капацитет да изгради.
Гонца Ангелова член на Советот од опозицијата постави прашање до градоначалникот Ванчо
Стојанов од кога ќе се одобри кредит за изградба на улици во Пиперево и Нова Маала до кога е
последниот рок да бидат изградени овие улици.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека неможе сега да манипулира и да
даде краен рок за изградба на улици во Пиперево и Нова Маала. Целата документација е
обезбедена заради подпишување на договорот со Министерството за финансии и светска банка.
Доколку тоа се стореше пред неколку дена се изгласаше на вонредната седница сега договорот ќе
беше подпишан. Сега во овој случај Одлуката на Советот и распишувањето на јавната набавка
треба да се оди со Барање до антикорупциска и доколку се дозволи бидејќи е период на избори
јавната набавка ќе се распише сега и доколку може да се успее. Рече дека неможе да се врзува со
рокови бидејќи следува зимски период. Во договорот што ќе биде подпишан Со Министерството
за финансии и Светска банка ќе стои и рок на извршување на градежните активности неможе тоа
да го каже бидејќи јавната набавка ја распишува Министерството за Финансии општината користи
само средства. Од кога ќе се подпише договорот може да го даде на советниците да видат кога е
крајниот рок на изведување на градежните активности. Доколку на вонредната седница беше
усвоена Одлуката сега договорот ќе беше подпишан сега во овој случај неможе да се врзува со
роково се додека не се подпише договорот со Министерството за финансии и Светска Банка.
По затворената расправа Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина
Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP). беше ставена
на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“
„воздржан“ 1 и „ против„ немаше

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 45-та седница на Советот на општина Василево.
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