ЗАПИСНИК
од 49- та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 49-та редовна седница на ден 28.12.2016 година
(Среда) 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 присуствуваше советникот Сашко Димитриев.
На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, Бранко Андонов комунален
инспектор, Габриела К. Ефтимова одговорна во одделението за финансии, Љупчо Тегарски
просветен инспектор, Кирил Јаков даночен инспектор, Емилија Котевска директор на ООУ,,Гоце
Делчев“ Василево, Соња Ничева директор на ООУ ,, Атанас Нивичански од Нова Маала“ Васе
Костадинов претставник од ЈПКД „ Турија“ Василево и средствата за јавно информирање,
Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 49 –та седница отвори расправа по Записникот од 48-та седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 12.12.2016 година од 14 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со14 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема
За работа на 49 –та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен
ред:
ДНЕВЕН РЕД
1. Годишна Програма за работа на овластениот општински просветен инспектор за 2017
година.
2. Годишна Програма за работа на овластениот инспекторза надзор над утврдувањето и
наплатата на даноци и такси за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.
3. Годишна Програма за работа на комуналниот инспектор за 2017 година.
4. Годишна Програма за работа на овластениот градежен инспектор за 2017 година.
5. Давање согласност на финансискиот план на ЈОУГД ,, Прва Радост“ Василево за 2017
година донесен од Управниот одбор на ЈОУГД ,, Прва Радост“ Василево.
6. Давање согласност на финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански“ Нова Маала за
2017 година донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански“ Нова Маала.
7. Давање согласност на финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево за 2017 година
донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево.
8. Давање согласност на Програма за работана ЈПКД „ Турија “ Василево за 2017 година
донесена од Управниот одбор
на јавното Претпријатие за комунални дејности
„Турија“Василево.
9. Предлог - Буџет на општина василево за 2017 година.
10. Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на општина василево за 2017 година.
11. Предлог - Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните
службеници за 2017 година.
12. Предлог – Одлука за давањер согласност за легализација на бесправно изградени објекти
на земјиште на општина Василево к.п. бр.1858/1 во КО Ангелци.
13. Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење и управување со
водоснабдителниот систем за с. Требичино на ЈПКД „ Турија “ Василево.
14. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Програмата
за изградба,
реконструкција,одржување на локални патишта и улици за 2017 година.
15. Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Бејзе Салиева од с. Градашорци.

16. Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Гроздана Коцева од с. Седларци.
17. Донесување на Одлука по Барањето поднесено од фердане Мустафова од с. Градашорци.
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 49- та седница на Советот на општина
Василево за збор се јави Драги Митев претседател на Советот на општина Василево предложи да
се иземе 12 точка од дневниот ред : Предлог – Одлука за давање согласност за легализација на
бесправно изградени објекти на земјиште на општина Василево к.п. бр.1858/1 во КО Ангелци.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево даде образложение во врска
причината со која се повлекува дванаесетата точка од дневниот ред, рече дека се работи
за постапка за легализација на Задружен дом Ангелци. Правното лице „ Амбасадор“има
поднесено барање и Елаборат за легализација, меѓутоа како општина и како Совет на
општина Василево неможат да одлучат по таквиот предмет бидејќи со Одлука на Владата
на РМ земјиштето на Кп.322 со површина од 3.214 м2 е доделено на општина Василево и е
во сопственост на општина Василево што несмее да се продолжи постапката за
легализација заради тоа што е општински имот право на легализација има само општина
Василево се работи за објект кој е во сопственост на општина Василево.
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Драги Митев да се иземе 12-та точка од
дневниот ред: Предлог – Одлука за давање согласност за легализација на бесправно изградени

објекти на земјиште на општина Василево к.п. бр.1858/1 во КО Ангелци, беше ставен на гласење
од 14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“ „против и
„воздржани“ нема.
Дневниот ред со направените измени да се иземе дванаесетата точка од дневниот ред :
Предлог – Одлука за давање согласност за легализација на бесправно изградени објекти на
земјиште на општина Василево к.п. бр.1858/1 во КО Ангелци, беше ставен на гласење од 14
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“ „против и
„воздржани“ нема.
1
По отворената расправа по првата точка: Годишна Програма за работа на овластениот
општински просветен инспектор за 2017 година, за збор се јави Реџеп Мустафов претседател на
комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата 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 точката: Годишна Програма за работа на овластениот
општински просветен инспектор за 2017 година, беше ставена на гласење од 14 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа „за“ „против“ и ,,воздржани“ нема
2.
По отворената расправа по втората точка: Годишна Програма за работа на овластениот
инспекторза надзор над утврдувањето и наплатата на даноци и такси за период од 01.01.2017
година до 31.12.2017 година за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за
финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3
гласа„за“ „против“ и ,,воздржани“ нема, предлага до Советот и тој да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Годишна Програма за работа на овластениот
инспекторза надзор над утврдувањето и наплатата на даноци и такси за период од 01.01.2017
година до 31.12.2017 година, беше ставена на гласење од 14 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 14 гласа „за“ „против“ и ,,воздржани“ нема.

3.
По отворената расправа по третата точка: Годишна Програма за работа на комуналниот
инспектор за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на Комисијата за Урбанизам
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за
“„против“ и „воздржани“ нема.Предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор третата точка: Годишна Програма за работа на комуналниот
инспектор за 2017 година, беше ставена на гласење од 14 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 14 гласа „за“ „против“ и ,,воздржани“ нема.
4.
По отворената расправа по четвртата точка: Годишна Програма за работа на овластениот
градежен инспектор за 2017 година, за збор се јави Драги Митев претседателна комисијата за
Урбанизам рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3
гласа„за“„против“ немаше и „воздржан“1
Немаше друг пријавено за збор четвртата точка, Годишна Програма за работа на
овластениот градежен инспектор за 2017 година, беше ставена на гласење од 14 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа „за“ „против“ и ,,воздржани“ нема.
5.
По отворената расправа по петата точка. Давање согласност на финансискиот план на ЈОУГД
,, Прва Радост“ Василево за 2017 година донесен од Управниот одбор на ЈОУГД ,, Прва Радост“
Василево за збор се јави Силвана Јованов претседател на комисијата за Финансии рече дека
комисијата на седницата од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за„ „против“ и „ воздржани“
немаше.
Марјан Јанев член на Советот на општина Василево од советничката група на СДСМ и
НСДП побара образложение по финансискиот план на ЈОУГД ,, Прва Радост“ Василево за 2017
година
Даниела Трајковска вд. директор на ЈОУГД ,, Прва Радост“ Василево рече дека детската
градинка има Блок дотации од Министерството за образование 4.650.000 денари од кој што
335.000 се за плати 1.315.000 се распределени во ставки за тековна употреба тоа се материјални
трошоци кој што се неопходни за градинката. Има комунални услуги греење комуникација и
транспорт тука е влезено електрична енергија водовод и канализација, течни горива, телефон,
телефакс и други трошоци и други трошоци за комуникација што значи детската градинка според
своите потреби има одвоено 445.000 денари.
Под ставка 423 ситен инвентар алатки и други материјали, униформи, прехранбени продукти,
средства за одржување на хигиена, ситен инвентар тука детската градинка има планирано 495.000
денари за поправка и тековни одржувања, планирани се 85.000 денари за одржување на зградата
дезинфекција и дезинсекција за струја , телефон 445.000 денари. Оперативни расходи за семинари,
конференции, објавување огласи 65.000 денари. Ставка 480 копување опрема планирани се 80.000
денари се планира набавка на компјутерска опрема која што е неопходна за детската градинка
бидејќи детската градинка води електронски дневник и од Министерството за образование има
наложено да се набават компјутери. Тоа се материјални средства кои се распоредени на
Буџетската сметка кој што се неопходни за функционирање на детската градинка. Додека на
самофинансирачката сметка тука има приходи од градинката 3.600.000 денари тука има поголеми
средства заради тоа што од минатата година има средства околу 1.620.000 денари. Исто така во
текот на годината средствата се менливи со наплата така да е планирано да средствата ќе се
зголемат на 3.600.000 денари што значи средствата се распоредени на ставки планирани според
потребите тука спагат комунални услуги, транспорт, материјали, ситен инвентар поправки, ситен
инвентар и тековни расходи. Планирано е набавка на моторно возило кое што е неопходно за
потребите на градинката за да функционира како што треба детската градинка во Василево.

Немаше друг пријавено за збор точката: Давање согласност на финансискиот план на
ЈОУГД ,, Прва Радост“ Василево за 2017 година донесен од Управниот одбор на ЈОУГД ,,
Прва Радост“ Василево, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници, Советничката
Даниела Трајковска беше иземена од гласење, Советот на општина Василево ја усвои со 9
гласа„за“ „против“ нема и „ воздржани“ 4
6.
По отворената расправа по шестата точка: Давање согласност на финансискиот план на ООУ
,, Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2017 година донесен од Училишниот одбор на ООУ ,,
Атанас Нивичански“ Нова Маала. За збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за
финансиии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа
„за“ „против„ и „воздржани“ нема, предлага до Советот да ги разгледа и усвои.
Џоко Христов член на Советот на општина Василево рече дека има пофални зборови за
директорката на ООУ „ Атанас Нивичански “ од Нова Маала за разлика од детската градинка
„Прва Радост“ Василево и ООУ „Гоце Делчев “ Василево таму гледа дека во сите ставки кој што
се за трошење кај нив имат планирано повеќе средства побара образложение зошто кај нив се
планирани повеќе средства за разлика од ООУ „Атанас Нивичански“ од Нова Маала праша во
што е суштината дали директорката таму не смее да побара повеќе средства или останатите две
директорки се попривелегирани кај директорката на Нова Маала Соња Ничева има расходи за
репрезентации од 10.000 денари додека детската градинка и ООУ „Гоце Делчев“ имаат планирано
по 30.000 денари за објавување на огласи и во сите ставки Атанас Нивичански има помалку
планирано нему е јасно зошто е така кога се планира треба да се планира повеќе и кај нив, исто
така не му е јасно околу други договорни услуги постави прашање до директорката Соња Ничева
праша што претставува други договорни услуги од 70.000 денари побара образложение исто така
побара образложение околу здравствени услуги и договорни услуги во сите три извештаи
финансовите планови се примамливи за советниците и немаат сознание што тоа значи договорни
услуги побара да им биде образложено на советниците.
Соња Ничева директор на ООУ „Атанас Нивичански“ даде образложение рече дека во други
договорни услуги планирани се 70,000 денари во овој нов финансов план за 2017 година има
400.000 денари кој што се наменети за плати затоа што има зголемување на бројот н вработени кој
што припагат на тоа училиште, под други договорни услуги се работи за училиштето кое што има
потреба од хаос мајстор каде што е потребно финансирање од оваа ставка се склучуват договори
услуги и се што ги извршуват потребите на оваа училиште, исто така има потреба од поправка на
инвентарот на училиштето нема таков вработен на оваа ставка има одредено за 2017 година да се
санират се што е потребно затоа е зголемена ставката со поголема сума.
Немаше друг пријавено за збор точката Давање согласност на финансискиот план на ООУ ,,
Атанас Нивичански“ Нова Маала за 2017 година донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас
Нивичански“ Нова Маала, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 10 гласа„за“ „против“ нема и „ воздржани“ 4
7.
По отворената расправа по седмата точка Давање согласност на финансискиот план на ООУ ,,
Гоце Делчев“ Василево за 2017 година донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Гоце Делчев“
Василево, за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансиии рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против„ и
„воздржани“ нема, предлага до Советот да ги разгледа и усвои.
Емилија Котевска директор на ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево во врска со предходното
излагање на колешката директорка на Атанас Нивичански од Нова Маала Соња Ничева даде
кратко образложение во врска на одредени суми дадени во финансовиот план за 2017 година рече
дека сето тоа зависи од големината на самата институциј, училиштето Гоце Делчев од Василево е
централно со 800 ученици и 100 вработени и 7 подрачни училишта за разлика од детската

градинка и училиштето „Атанас Нивичански“ ги замоли советниците да го имат тоа во предвид
финансовиот план за 2017 година незначи дека е планирано и дека во целост ќе се реализира.
Немаше друг пријавено за збор точката Давање согласност на финансискиот план на ООУ ,, Гоце
Делчев“ Василево за 2017 година донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Гоце Делчев“
Василево, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 10 гласа„за“ „против“ нема и „ воздржани“ 4
8.
По отворената расправа по осмата точка Давање согласност на Програма за работана ЈПКД „
Турија “ Василево за 2017 година донесена од Управниот одбор на јавното Претпријатие за
комунални дејности „Турија“Василево за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за
Урбанизам рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3
гласа„за“„против“ немаше и „воздржан“1
Немаше друг пријавено за збор точката точка Давање согласност на Програма за работана
ЈПКД „ Турија “ Василево за 2017 година донесена од Управниот одбор на јавното Претпријатие
за комунални дејности „Турија“Василево, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа„за“ „против“ нема и „ воздржани“ 4
9.
По отворената расправа по деветата точка Предлог - Буџет на општина василево за 2017
година. за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансиии рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против„ и
„воздржани“ нема, предлага до Советот да ги разгледа и усвои.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево како предлагач на Буџетот за 2017
година даде кратко образложение рече дека вкупниот Буџет за 2017 година на општина Василево
изнесува 224.10.000 денари. Основниот буџет изнесува 130.900.000 денари и самофинансирачки
активности 4.615.000, дотации 18.000 000 денари и кредитно задолжување 10.000 000 денари
капитални трошоци планирани се 82.000.000 денари и тековно оперативни трошкови 48.000 000
денари
Немаше друг пријавено за збор точката Предлог - Буџет на општина Василево за 2017
година, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 10 гласа„за“ „против“ нема и „ воздржани“ 4
10.
По отворената расправа по десетата точка; Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на
општина василево за 2017 година, за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за
финансиии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа
„за“ „против„ и „воздржани“ нема, предлага до Советот да ги разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката; Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на
општина василево за 2017 година, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 10 гласа„за“ „против“ нема и „ воздржани“ 4
11.
По отворената расправа по единаесетата точка; Предлог - Одлука за утврдување на
вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година. за збор се јави Силвана
Јованова претседател на комисијата за финансиии рече дека комисијата на седницата ја разгледа
од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против„ и „воздржани“ нема, предлага до Советот да
ги разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката; Предлог - Одлука за утврдување на вредноста на
бодот за платите на државните службеници за 2017 година, беше ставена на гласаење од 14

присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 14 гласа„за“ „против“ и
„воздржани“ нема.

12.
По отворената расправа по дванаесетата точка Предлог – Одлука за пренесување на правото
на користење и управување со водоснабдителниот систем за с. Требичино на ЈПКД „ Турија “
Василево. за збор се јави Драги Митев претседателна комисијата за Урбанизам рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа„за“„против и
„воздржани“ немаше .
Немаше друг пријавено за збор точката; Предлог – Одлука за пренесување на правото на
користење и управување со водоснабдителниот систем за с. Требичино на ЈПКД „ Турија “
Василево, беше ставена на гласаење од 14 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 14 гласа„за“ „против“ и „воздржани“ нема.
13.
По отворената расправа по тринаесетата точка: Предлог – Програма за Измена и
дополнување на Програмата за изградба, реконструкција,одржување на локални патишта и улици
за 2017 година. за збор се јави Драги Митев претседателна комисијата за Урбанизам рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа„за“„против и
„воздржани“ немаше.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека се работи за измена и
дополнување на програмата за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и
улици за 2017 година. Програмата која е донесена на предходната седница се надополнува уште
со 2 улици, улица во населено место Пиперево и улица во Нова Маала се работи за улица за која се
гласаше за кредитно задолжување, меѓутоа од Министерството за финансии имат побарано тоа да
го има во Програмата со конкретно финансиска конструкција и точна должина на улиците
заради тоа е оваа измена и дополнување на програмата за одржувањље на локални патишта и
улици.
По затворената расправа точка: : Предлог – Програма за Измена и дополнување на
Програмата за изградба, реконструкција,одржување на локални патишта и улици за 2017 година,
беше ставена на гласаење од 14 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 14
гласа„за“ „против“ и „воздржани“ нема.
14.
По отворената расправа по четиринаесетата точка: Донесување на Одлука по Барањето
поднесено од Бејзе Салиева од с. Градашорци. за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансиии рече дека комисијата на седницата го разгледа барањето нејзин предлог
беше да се доделат финансиски средства од 20.000 денари од 3 присутни члена комисијата го
усвои предлогот со 3 гласа „за“ „против„ и „воздржани“ нема, предлага до Советот и тој да ги
разгледа и усвои.
Предлогот на Силвана Јованова се доделат финансиски средства во висина од 20.000 денари
по Барањето поднесено од Бејзе Салиева од с. Градашорци , беше ставена на гласаење од 14
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа„за“ „против“ и
„воздржани“ нема.
Точкта: Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Бејзе Салиева од с. Градашорци
заедно со предлогот на Силвана Јованова да се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари по Барањето поднесено од Бејзе Салиева од с. Градашорци беше ставена на гласаење од
14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа„за“ „против“ и
„воздржани“ нема.

15.
По отворената расправа по петнаесетата точка Донесување на Одлука по Барањето поднесено
од Гроздана Коцева од с. Седларци. за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за
финансиии рече дека комисијата на седницата го разгледа и оваа барање нејзин предлог беше да се
доделат финансиски средства од 20.000 денари од 3 присутни члена комисијата го усвои предлогот
со 3 гласа „за“ „против„ и „воздржани“ нема, предлага до Советот и тој да ги разгледа и усвои.
Предлогот на Силвана Јованова да се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари по Барањето поднесено Гроздана Коцева од с. Седларци., беше ставена на гласаење од 14
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа„за“ „против“ и
„воздржани“ нема.
Точкaта: Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Гроздана Коцева од с. Седларци.
заедно со предлогот на Силвана Јованова се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари по Барањето поднесено Гроздана Коцева од с. Седларци беше ставена на гласаење од 14
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа„за“ „против“ и
„воздржани“ нема.
16.
По отворената расправа по шеснаесетата точка Донесување на Одлука по Барањето
поднесено од фердане Мустафова од с. Градашорци за збор се јави Силвана Јованова претседател
на комисијата за финансиии рече дека комисијата на седницата го разгледа барањето нејзин
предлог беше да се доделат финансиски средства од 20.000 денари од 3 присутни члена комисијата
го усвои предлогот со 3 гласа „за“ „против„ и „воздржани“ нема, предлага до Советот да ги
разгледа и усвои.
Предлогот на Силвана Јованова да се доделат финансиски средства во висина од 20.000
денари по по Барањето поднесено од Фердане Мустафова од с. Градашорци беше ставена на
гласаење од 14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа„за“
„против“ и „воздржани“ нема.
Точкта: Донесување на Одлука по Барањето поднесено од фердане Мустафова од с.
Градашорци. заедно со предлогот на Силвана Јованова се доделат финансиски средства во висина
од 20.000 денари по Барањето поднесено од фердане Мустафова од с. Градашорци беше ставен
на гласаење од 14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа„за“
„против“ и „воздржани“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 49-та седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова

Совет на Општина Василево
Претседавач:
Драги Митев

