ЗАПИСНИК
Од 46- та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 46-та редовна седница на ден 31.10.2016 година
(Понеделник) со пoчеток во 15.00 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 Јован Пелтековски,Сашко
Димитриев,Марјан Јанев и Сашко Георгиев.
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, Бранко Андонов комунален инспектор и средствата за
јавно информирање,
Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 46 –та седница отвори расправа по Записникот од вонредната седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 13.10.2016 година од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 8 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема
За работа на 46 –та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен
ред:
ДНЕВЕН РЕД

1.Predlog-Odluka za ottu\uvawe na dvi`ni stvari vo sopstvenost na op[tina
Vasilevo.
2.Predlog-Odluka за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни
плакати за изборите во 2016 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на
изборната кампања во општина Василево.
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од
01.01.2016 до 30.09.2016 година ( К-1).
4. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за
периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година ( К-2).
5. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина
Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година ( К-3).
6. Давање согласност на новиот Правилник за внатрешна организација на ЈПКД „
Турија“ Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални
дејности„ Турија“ Василево.
7. Давање согласност на новиот Правилник за систематизација на работните места на
ЈПКД „ Турија“ Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за
комунални дејности„ Турија“ Василево.
8. Предлог- Решение за формирање на привремена комисија за изработка на Предлог-Годишна

програмаза работа на Советот на општина Василево за 2017 година.
9. Предлог- Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2017 година.
10.Предлог – Програма за заедничка потрошувачка потрошувачка во Општина Василево за 2017
година.
11. Предлог – Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на локални
патишта и улици во Општина Василево за 2017

12 Предлог. -Programa za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na opшtina
Vasilevo за 2017 година.
13. Предлог -Programa za sport i rekreacija и манифестации na podra~jeto na opшtina
Vasilevo за 2017 година.
14.- Programa za izgradba i rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo opшtina Vasilevo за
2017 година.
15. Предлог -Programa za lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto na opшtina Vasilevo за
2017 година.
16. Предлог - Programa za izgradba,rekonstrukcija,odr`uvawе и заштита на локални патишта
и улици na opшtina Vasilevo za 2017 godina.
17. Предлог - Programa за начинот за пресметување на трошоците за уредување на градежно
земјиште на подрачјето na opшtina Vasilevo za 2017 godina.
18. Предлог – Programa за изработка на урбанистички планови во opшtina Vasilevo za 2017
godina.
19. Предлог – Programa за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на
општина Василево
20. Предлог – Programa за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните
подрачја na opшtina Vasilevo za 2017 godina.
21.Предлог- Programa za изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во
opшtina Vasilevo za 2017 godina.
22.Предлог-Програма za komunalni dejnosti na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017
година.
23.Предлог – Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на
територијата на opшtina Vasilevo.
24. Предлог- Programa за одржување на локалните патишта и улици во opшtina Vasilevo за
2016/2017 година во зимски услови.
25.Predlog-Programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji[te vo
sopstvenost na R.M. na podra~jeto na Op[tina Vasilevo za 2017 godina.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 46-та седница на Совет на општина Василево
никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
1.
По отворената расправа по првата точката: Predlog-Odluka za ottu\uvawe na dvi`ni
stvari vo sopstvenost na op[tina Vasilevo за збор се јави Силвана Јованова претседател
на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни
члена ја усвои со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаш,. предлага до Советот да ја разгледа
и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Predlog-Odluka za ottu\uvawe na dvi`ni
stvari vo sopstvenost na op[tina Vasilevo. беше ставена на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема

2.
По отворената расправа по втората точката: Predlog-Odluka за утврдување на места

на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 со
обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина
Василево за збор се јави јави Катерина Ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и
Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3
гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаш,
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево во врска места на кои е дозволено

да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 во населено место Василево 2 и3
и 4 праша дали 2 и 3 трафостаницат се однесува на трафостаницата што се наоѓа до ЈПКД
„ Турија“во Василево
Драги Митев претседател на Советот на општина Василево рече дека трафостаницата 3 е
пред ЈКП,,Турија “
Душко Атанасов рече дека според Законот е забрането на оваа трафостаница да се лепат
плакати бидејќи таму има гласачко место кое што треба да биде одалечено 100м.
Славе Андонов Претставник од општинската аддминистрација рече дека таму веќе не
постои гласачко место.
Душко Атанасов праша дали во Градашорци се гласа во Домот и дали е дозволено да
се лепат плакати по зидовите бидејќи според законот не е дозволено лепење на плакати по
зидовите на оваа гласачко место кога се гласа. Исто така во село Ангелци доколку е оваа
гласачко место каде што се гласа спрема Коцето на центарот на трафостаницата и таму
има гласачко место и таму нетреба да се лепат плакати, според него тоа треба да се
провери доколку се установи треба да се одстранат овие гласачки места или пак да се
истргнат тие материјали за време на изборите.
Бранко Андонов представник од општинската аддминистрација рече дека предлогот
на советникот Душко Атанасов во поглед на првото прашање за 2, 3, и 4 првата
трафостаница е доле патот на Добрејци двојката е кај општината, тројката пред домот на
ЈКП,,Турија“ и
четворката кај црквата тие се три места за лепење на плакати во
Василево. Трите избирачки одбори се во школото тука нема потреба од приговор смета
дека за тоа ќе се согласи и советникот Душко Атанасов и не би требало измени да има. Во
Градашорци трафостаницата број 2 таа е на страната кај гробиштата не е спорно таму да
има спрема црквата. Додека на зидот на домот тоа е само на денот на изборите, сабалето
на изборите се одстрануват што се во размер од 100м тие плакати, бидејќи нема доволно
простор има две избирачки места а треба да се рекламират сите политичките партии.
Доколку советниците сметат дека треба да се избршат ќе биде избршано тоа е обврска да
се даде можност партиите да се рекламират а на денот на изборите да се одстранат
плакатите. За Ангелци трафостаницата 2 е исто тука има приговори бидејќи оваа е
приватна просторија можеби ДИК ќе преземе мерќи за измена на избирачкото место,
доколку останат на исто место ДИК на денот на изборите ќе ги одстрани плакатите. Има
поднесено и Барање за да се подмести во школото во Ангелци бидејќи се зимски услови
приватна просторија и е во постапка на легализација моментално нема струја се во
преговори со ДИК да оваа избирачко место биде подместено се размислува за друго
место.
По затворената расправа точката: Predlog-Odluka за утврдување на места на кои е
дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 со обезбедени
еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево,

беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11
гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема

3.
точката: . Квартален извештај за извршување на
Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година ( К-1). за збор се
јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата
ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,
предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Квартален извештај за извршување на
Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година ( К-1). беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа
„за“ „ против„ и нема и „воздржан“ 3
По отворената расправа по третата

4.
По отворената расправа по четвртата точката: . за збор се јави Силвана Јованова претседател
на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа точката : Квартален

извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од
01.01.2016 до 30.09.2016 година ( К-2). од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „

против“ и воздржани“ немаш, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Квартален извештај за доспеаните а

неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016
година ( К-2). беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево
ја усвои со 8 гласа „за“ „ против„ и нема и „воздржан“ 3

5.
По отворената расправа по петата точката: : Квартален извештај за промените на

состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до
30.09.2016 година ( К-3). за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за
финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3
гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката Квартален извештај за промените на

состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до
30.09.2016 година ( К-3). беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“ „ против„ и нема и „воздржан“ 3

6.
По отворената расправа по шестата точката: Давање согласност на новиот Правилник
за внатрешна организација на ЈПКД ,,Турија,, Василево донесен од Управниот одбор на
Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за збор се јави Катерина
ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „ против“ и
воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Џоко Христов член на Советот на Општина Василево од опозицијата рече дека очигледно се
работи за истите вработени што се вработени во ЈКП Василево гледа дека овие што се
раководители веројатно заради подобрата организација на работите во ЈКП ,,Турија,, од Василево

сите одговарат пред директорот и за сите има некои посебни услови во делот на образованијето
додека за директорот нема ништо. Во правилникот пишува стручна служба раководител на
оделение одговара пред директорот и треба да има економски науки образование. Исто така во во
административните служби треба да има со правен факултет сите такви места да бидат со високо
образование. Според него не е логично каква е оваа систематизација со завршен правен факултет
да одговара пред директор со основно образование не му е јасно дека во систематизасијата гледа
раководители на служба аддминистративни службеници кој што треба да имаат високо и вишо
образование а за директорот нема посебно нагласено какво образование треба да има побара
образложение.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево околу моменталната состојба на
директорот на ЈКП,, Турија,, рече дека во моментот тој не е директор туку Вд. Директор
носител на должност. Се знае дека директорот одговара пред градоначалникот и Советот
на општина Василево тоа го има и во стариот Правилник, мегутоа во моментот вршител
на должност е вд директор кој што одговара пред градоначалникот и Советот на општина
Василево затоа што во самата институција нема пред кој да одговара а во моментот има
вршител на должност.
Немаше друг пријавено за збор точката: Давање согласност на новиот Правилник
за внатрешна организација на ЈПКД ,,Турија,, Василево донесен од Управниот одбор
на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево). беше ставена на
гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „
против„ и нема и „воздржан“ нема.

7.
По отворената расправа по седмата точката: . Давање согласност на новиот Правилник
за систематизација на работни места на ЈПКД ,,Турија,, Василево донесен од Управниот
одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за збор се јави
Катерина ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „
против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Давање согласност на новиот Правилник
за внатрешна организација на ЈПКД ,,Турија,, Василево донесен од Управниот одбор
на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево). беше ставена на
гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „
против„ и нема и „воздржан“ нема.
8.
По отворената расправа по осмата точка: Предлог-Решение за формирање на
привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на
општина Василево за 2017 година. за збор се јави Катерина ф. Петревска претседател на
комисијата за мандатни прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата
за членови на комисијата за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот
на општина Василево за 2017 година ги назначи: Катерина ф. Петревска за претседател и за
членови да бидат избрани Душко Атанасов, Драги Митев, Марјан Јанев и Билент Исинов од
тројца присутни члена комисијата ги избра со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше
Немаше друг пријавено за збор Предлогот од комисијата за Мандатни прашањ избор и
именување за членови на комисијата за изработка на Предлог-Годишна програма за работа
на Советот на општина Василево за 2017 година да бидат назначени Катерина ф. Петревска за
претседател и за членови бидат назначи Драги Митев ,Душко Атанасов, Марјан Јанев и Билент

Исинов беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со11 гласа „за“ „ против„ и нема и „воздржан“ нема.
Точката: Предлог-Решение за формирање на привремена Комисија за изработка на
Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година.
година со назначените членови Катерина ф. Петревска назначена за претседател на комисијата и
назначените членови: Драги Митев, Душко Атанасов, Марјан Јанев и Билент Исинов беше ставена
на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „
против„ и нема и „воздржан“ нема.
9.
По отворената расправа по деветата точка: Предлог-Програма за социјална заштита во
Општина Василево за 2017 година за збор се јави Реџеп Мустафов претседател на комисијата за
Општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од од тројца присутни члена
ја усвои со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и
усвои.
Немаше друг пријавено за збор Предлог-Програма за социјална заштита во Општина
Василево за 2017 година, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
10.
По отворената расправа по десетата точка.Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во
општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за
урбанизам рече дека комисијата на седницата на комисијата за урбанизам ја разгледа од од 4
присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да
ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор десетата точка.Предлог-Програма за заедничка
потрошувачка во општина Василево за 2017 година, беше ставена на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
11.
По отворената расправа по единаесетата точка: Предлог-Програма за поставување на
вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во
Општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на Советот на
општина Василево рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои
со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор единаесетата точка: Предлог-Програма за поставување на
вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици
во Општина Василево за 2017 година, беше ставена на гласење од 11 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
12.
По отворената расправа по дванаесетата точка:Предлог-Programa za odr`uvawe и
проширување na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година.
за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на
седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“
немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дванаесетата точка, Предлог-Programa za odr`uvawe и
проширување na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година.
беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11
гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.

13.
По отворената расправа по тринаесетата точка: Предлог-Programa za sport i rekreacija
и манифестации na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година. за збор се јави Реџеп
Мустафов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седница
ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,.
предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор тринаесетата точка : Предлог-Programa za sport i
rekreacija и манифестации na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година. беше ставена
на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „
против„ и „воздржан“ нема.
14.
По отворената расправа по четиринаесетата точка: Предлог- Programa za izgradba i
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo opшtina Vasilevo за 2017 година. за збор се јави
Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја
разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше, предлага
до Советот да ја разгледа и усвои.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП постави прашање до
градоначалникот Ванчо Стојанов дали е завршена изолацијата на резервоарот во село Добрашинци
- Нова Маала доколку не е завршена кога ќе биде завршена бидејќи секоја година само се
препишува во Програмите а не се реализира.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека точно е тоа дека навистина е
така што го кажа советникот Душко Атанасов неколку пати се повлекуват програмата за
одржување на системот за снабдување на вода на Добрашинци- Нова Маала се работи за
изолација на резерварот во Добрашинци тоа се средства што треба да бидат обезбедени од
општината како учество за реконструкција на целиот систем за водоснабдување односно
комплетна филтер прочистителна станица. Во моментот во завршна фаза е изготвувањето на
техничката документација изградба на резервар за вода каде што и општина Василево ќе има свое
учество. Во моментот има дадено на анализа вода за испитување дали на водата ќе и биде
потребно само хлор или ќе има потреба и од озонирање да се добие поквалитетна вода за пиење.
Техничката документација е при крај само се чекат резултатите од испитување од лабараторијата
во Охрид . Во завршна фаза е и изготвувањето на техничката документација заТашли Баир
проектот е аплициран се опчекува за негово одобрување и ќе се види дали оваа година ќе се
реализира
Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка, Предлог- Programa za izgradba i
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo opшtina Vasilevo за 2017 година. беше ставена на
гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „
против„ и „воздржан“ нема.
15 .
По отворената расправа по петнаесетата точката: Предлог-Programa za lokalen
ekonomski razvoj na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година.за збор се јави Силвана
Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од
тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,. предлага до
Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор Предлог-Programa za lokalen ekonomski razvoj na
podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година.беше ставена на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.

16.
По отворената расправа по шеснанаесетата точка: Предлог-Programa za
izgradba,rekonstrukcija,odr`uvawe i zaшtita na lokalnite patiшta i ulici na opшtina
Vasilevo za 2017 godinaза збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам
рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „
против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП постави прашање до
градоначалникот Ванчо Стојанов кога ќе почне изградбата на пешачката патека во село Владевци,
бидејќи тендерот е распишан оваа сезона треба да се одпочне изградбата на пешачката патека од
десната страна на бензинската пумпа во село Владевци, градоначалникот има обеќано пред
граѓаните од оваа населено место
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во врска со прашањето поставено од
советникот Душко Атанасов рече дека јавната набавка за изведување на градежните активности е
готова се планира овие денови да одпочне, меѓутоа е планирана во програмата за 2017 година
поради тоа што плаќањето за оваа пешачка патека ќе биде во 2017 година, овие денови се
одпочнува со реализација на пешачката патека со ширина од 2м и ќе биде осветлена со
канталабри.
Немаше друг пријавено за збор точката Предлог-Programa za izgradba, rekonstrukcija,
odr`uvawe i zaшtita na lokalnite patiшta i ulici na opшtina Vasilevo za 2017 godina,
беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11
гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
17.
По отворената расправа по седамнаесетата точка:. 17.Предлог-Програма за начинот на
пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за
урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа
„за“ „ против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дванаесетата точка Предлог-Програма за начинот на
пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Василево за 2017 година. беше ставена на гласење од 11 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
18.
По отворената расправа по осумнаесетата точка:. Предлог-Programa za изработка на
урбанистички планови во opшtina Vasilevo за 2017 година за збор се јави Драги Митев
претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4
присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да
ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор осумнаесетата точка Предлог-Programa za изработка на
урбанистички планови во opшtina Vasilevo за 2017 година.беше ставена на гласење од 11
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„
и
„воздржан“ нема.
19.
По отворената расправа по деветнаесетата точка.Предлог-Програма за уредување на
градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево. за збор се јави Драги

Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од
4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот
да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор деветнаесетата точка .Предлог-Програма за уредување
на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево.беше ставена на
гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „
против„ и „воздржан“ нема.
20.
По отворената расправа по дваесетата точка:Предлог-Програма за уредување на
просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017
година. за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека
комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и
воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дваесетата точка:Предлог-Програма за уредување на
просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017
година..беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
21.
По отворената расправа по дваесет и првата точка: Предлог- Programa za изградба на
системи за одведување и пречистување на отпадни води во opшtina Vasilevo za 2017 godina за
збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на
седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“
немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП постави прашање до
градоначалникот Ванчо Стојанов за фекалната канализација има одредено средства од 13.000.000
денари праша кој дел од Василево ќе биде опфатен со фекална канализација
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во врска со прашањето поставено од
советникот Душко Атанасов рече дека најголем приоритет во наредната 2017 година ќе биде даден
на проектите за одведување на одпадни води односно системи за за фекална канализација тоа ќе
биде прв приоритет во наредната година тоа е потребно во равичарските населени места тоа е и
сугестија на советниците од изминатите седници на Совет. Најголемиот дел од средствата од
Буџетот и тие што ќе пристигнат како донација ќе се аплицира со такви проекти ке се оди со
изградба на канализации . Има изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни
води во село Ангелци тоа е проектот кој треба да се одобри всушност е одобрен од Мин. за
финансии се опчекува негово инплементирање мегутоа се знае на последната седница
највероватно ќе треба да се бара согласност од антикорупциска. Фекална канализација во
Василево за еден крак е аплицирано се работи за Индустриската зона Василево тоа е горниот дел
на стариот мѓистрален пат меѓутоа планот во иднина е да се одпочне од двете страни од кај
индустриската зона, ингиренции на општината се целиот систем на фекални канализации да се
изгради, тоа е скапа инвестиција и сите можности каде може да се аплицира со техничка
документација која веќе е и прифатена се аплицира најмногу е фокусирано на системи за отпадни
води. Пред секое аплицирање потребна е и да се донесе одлука од Советот на општина Василево
советниците ќе даваат приоритет на системите кој како ќе се реализират.
Немаше друг пријавено за збор дваесет и првата точка:Предлог- Programa za изградба на
системи за одведување и пречистување на отпадни води во opшtina Vasilevo za 2017 godina.
беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11
гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.

22.
По отворената расправа по дваесет и втората точка Предлог-Програма za komunalni
dejnosti na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година.
за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на
седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“
немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дваесет и втората точка: Предлог-Програма za komunalni
dejnosti na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2017 година, беше ставена на гласење од 11
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„
и
„воздржан“ нема.
23.
По отворената расправа по дваесет и третата точка .Предлог-Одлука за утврдување на
висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина
Василево.за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека
комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и
воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дваесет и третата точка.Предлог-Одлука за утврдување
на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина
Василево, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
24
По отворената расправа по дваесет и четвртата точка.Предлог-Програма за одржување на
локалните патишта и улици во општина Василево за 2016/2017 година во зимски услови. за
збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на
седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „ против“ и воздржани“
немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дваесет и четвртата точка.Предлог-Програма за
одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016/2017 година
во зимски услови. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.
25.
По отворената расправа по дваесет и петата точка.Predlog-Programa za rabota vo oblasta
na raspolagaweto so grade`no zemji[te vo sopstvenost na R.M. na podra~jeto na Op[tina
Vasilevo za 2017 godina за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам
рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „
против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор дваесет и петата точка.Predlog-Programa za rabota vo
oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji[te vo sopstvenost na R.M. na podra~jeto na
Op[tina Vasilevo za 2017 godina. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот
на општина Василево ја усвои со11 гласа „за“ „ против„ и „воздржан“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 46-та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова

Совет на Општина Василево
Претседавач:
Драги Митев

