ЗАПИСНИК
Од 52- та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 52-та редовна седница на ден 20.03.2017
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: Сашко Георгиев,
Марјан Јанев, Гонце Ангелова 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, Соња Ничева директор на ООУ „Атанас Нивичански“Нова
Маала, Наташа Трајкова претставник од детската градинка „Прва радост “Василево, 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 пеесет и втората седница на Совет го стави на гласење
Записникот од 51-та седница на Совет на општина Василево одржана на ден 15.02.2017
година од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ нема.
За работа на 52- та седница на Советот на општина Василево беше предложен
следниот дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД
1.Годишен План за обуки на административните службеници за 2017 година во општина
Василево.
2. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2016 година.
3. Годишен извештај на општина Василево за 2016 година.
4. Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2016 година.
5. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,,
Василево за 2016 година .
6. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
комунални дејности ,,Турија,, Василево за распоредување на добивката остварена по
годишната сметка и финансискиот извештај за 2016 година.
7. Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,, Василево за 2016 година.
8. Завршна сметка на ООУ ,,Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2016 година.
9. Полугодишен извештај за работата на ООУ,,Гоце Делчев’’ Василево за учебната
2016/2017 година.
10.Полугодишен извештај за работата на ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова Маала за
учебната 2016/2017 година.

11.Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на
ЈПКД ,, Турија ,, Василево.
12. Предлог - Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Василево за 2017 година.
13. Предлог-Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево.
14.Предлок-Одлука за одобрување на финансиски средства .
15. Предлог - Oдлука за доделување на награда на наставник Горица Русева поради
постигнати посебни резултати во наставно-образовниот процес.
16. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната
инфраструкура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објектиндивидуална станбена куќа на к.п.бр.2275 во КО Пиперево.
17. Предлог –Одлука за
именување на в.д директор на ЈОУДГ,,Прва радост’’с.Василево.
18. Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски средства поднесено
од Македонска Православна Црква – Одбор на храмот Св.Ѓорги с.Пиперево.
По отворената расправа по дневниот ред за збор се јави советничката Катерина Ф.
Петревска предлага надополнување на дневниот ред:
Како 19-та точка од дневниот ред да биде:Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Македонска Првославна црква св. Богородица с. Радичево.
Како 20 – та точка од дневниот ред да биде:Одлука за ажурирање на Процената на
загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности.
Немаше друг пријавено за збор двата предложени предлози на Катерина Ф. Петревска
Како 19-та точка од дневниот ред да биде:Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Македонска Првославна црква св. Богородица с. Радичево.
Како 20 – та точка од дневниот ред да биде:Одлука за ажурирање на Процената на
загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности, беа ставени
на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 11 гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.
Дневниот ред со двете предложени точки: Како 19-та точка од дневниот ред да
биде:Барање за добивање на финансиски средства поднесено од Македонска Првославна
црква св. Богородица с. Радичево.
Како 20 – та точка од дневниот ред да биде:Одлука за ажурирање на Процената на
загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности, беше ставен
на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 11 гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.
1.
По отворената расправа по првата точка: Годишен План за обуки на
административните службеници за 2017 година во општина Василево за збор се јави
Катерина Ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ немаше

Немаше друг пријавено за збор точка: Годишен План за обуки на
административните слуќбеници за 2017 година во општина Василево, беше ставена на
гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 11 гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.
2.
По отворената расправа по втората точка:Предлог-Завршна сметка на Буџетот на
општина Василево за 2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Предлог-Завршна сметка на Буџетот на
општина Василево за 2016 година беше ставена на гласење од 11 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2
3.
По отворената расправа по третата точка: Годишен извештај на општина Василево за
2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Годишен извештај на општина Василево за
2016 година. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2
4.
По отворената расправа по четвртата точка: Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“
Василево за 2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“
Василево за 2016 година, беше ставена на гласење, поради судир на интереси
советничката Даниела Трајковска беше иземена од гласење од 11 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2
5.
По отворената расправа по петата точка: Давање согласност на Извештајот за
работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Давање согласност на Извештајот за работата
и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2016 година, беше ставена на гласење
од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“,
„против“нема и „воздржани“ 2

6.
По отворената расправа по шестата точка:Давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за
распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за
2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево
за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот
извештај за 2016 година беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2
7.
По отворената расправа по седмата точка: Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,,
Василево за 2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Завршна сметка на ООУ ,,Гоце Делчев,,
Василево за 2016 година беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2
8.
По отворената расправа по осмата точка: Завршна сметка на ООУ ,,Атанас
Нивичански,, Нова Маала за 2016 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Завршна сметка на ООУ ,,Атанас
Нивичански,, Нова Маала за 2016 година, беше ставена на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“нема и
„воздржани“ 2
9.
По отворената расправа по деветата точка: Полугодишен извештај за работата на
ООУ,,Гоце Делчев’’ Василево за учебната 2016/2017 година за збор се јави Драги Митев
претседател на Советот на општина Василево рече дека поради немање кворум за работа
комисијата не се состана. Предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Полугодишен извештај за работата на
ООУ,,Гоце Делчев’’ Василево за учебната 2016/2017 година беше ставена на гласење

од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа „за“,
„против“нема и „воздржани“ 2
10.
По отворената расправа по десетата точка:Полугодишен извештај за работата на
ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова Маала за учебната 2016/2017 година за збор се јави
Драги Митев претседател на Советот на општина Василево рече дека и по оваа точка
поради немање кворум за работа комисијата не се состана. Предлага до Советот да ја
разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Полугодишен извештај за работата на
ООУ,,Атанас Нивичански’’ Нова Маала за учебната 2016/2017 година беше ставена
на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа
„за“, „против“нема и „воздржани“ 2
11.
По отворената расправа по единаесетата точка за збор се јави Катерина Ф. Петревска
претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека комисијата
на седницата го разгледа Предлог – Решение за разрешување на членот Наце Коцев и за
член на Управниот одбор на ЈПКД ,, Турија ,, Василево да се именува Ванчо Андонов
комисијата од три присутни члена гласаше 2 гласа „за“, „против“ 1 и „воздржани“ нема.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП рече дека на
седницата на комисијата за Мандатни прашања избор и именување и реагираше на
претседателката на комисијата Катерина Ф. Петревска каде што ненајде разбирање околу
разрешување на членот Наце Коцев и за член на Управниот одбор на ЈПКД ,, Турија “
Василево да се назначи Ванчо Андонов рече дека според него нетреба точката да оди на
седница на Мандатната комисија кога нити може да се предлози нити да се назначува за
тоа веке одлучил Управниот одбор на ЈПКД ,, Турија ,, Василево. Рече дека и другите
партии имат право да предлозат нивни членови па да се гласа на самата седница на
комисијата. Нема ништо против тоа кој ке биде избран, сака да каже дека советниците од
Опозицијат и тие имат право да предложа свој член мегутоа не им се дава можност да го
сторат тоа а претседателката на комисијата кажа дека нема право опозицијата да
предложи свои членови бидејќи Управниот одбор предходно назначил член. Душко
Атанасов член на комисијата за мандатни прашања избор и именување упати критика до
претседателката на комисијата за во иднина членовите треба да се назначуват на
седницата на Мандатната комисија а не на начинот како што е во дадената ситуација каде
што и нема потреба во тој случај ни да заседава мандатната комисија.
Славе Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи во општина
Василево даде објаснување рече дека тоа е предлог на градоначалникот немора
Комисијата да го усвојува или изгласува може да се предложуват повеќе предлози тоа е
предлог на градоначалникот според Законот за локална самоуправа и тој може да
предложи.
Катерина Ф. Петревска како претседател на комисијата за мандатни прашања избор и
именување се јави за збор заради забелешката која беше спомната рече дека таа не кажа

дека советникот Душко Атанасов како член нема право да дава предлози туку нејзино
мислење беше дека Управниот одбор може да одреди кој може да биде разрешен и кој да
назначи како член а дека тој нема право да предложува тoа го нема кажано тaа.
По затворената расправа Предлог – Решение за разрешување на членот Наце
Коцев и за член на Управниот одбор на ЈПКД ,, Турија ,, Василево да се именува
Ванчо Андонов беше ставено на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 9 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2
12.
По отворената расправа по дванаесетата точка: Предлог - Програма за измена и
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево
за 2017 годиназа збор се јави Драги Митев претседател на Комисијата за урбанизам рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Предлог - Програма за измена и
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина
Василево за 2017 година, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
13.
По отворената расправа по тринаесетата точка: Предлог-Одлука за отпис и
расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Предлог-Одлука за отпис и расходување
на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево беше
ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со
11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
14.
По отворената расправа по четиринаесетата точка: Предлог-Одлука за одобрување на
финансиски средства во висина од 20,600.00 денари за покривање на трошоците за погреб
на лицето Стојан Митев од село Василево 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“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката : Предлог-Одлука за одобрување на
финансиски средства во висина од 20,600.00 денари за покривање на трошоците за
погреб на лицето Стојан Митев од село Василево беше ставена на гласење од 11
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

15.
По отворената расправа по петнаесетата точка: Предлог – Одлука за доделување
награда на наставник Горица Русева поради постигнати посебни резулатаи во наставно –
образовниот процес за збор се јави Драги Митев претседател на Советот на општина
Василево рече дека поради немање кворум за работа комисијата не се состана , предлага
до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор точката: Предлог - Oдлука за доделување на
награда на наставник Горица Русева поради постигнати посебни резулатаи во
наставно – образовниот процес беше ставена на гласење од 11 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
16.
По отворената расправа по шеснаесетата точка: Предлог – Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата
на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструкура воопшто нема да се
предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2275
во КО Пиперево за збор се јави Драги Митев претседател на Комисијата за урбанизам рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ немаше.
Немаше друг пријавено за збор точката: Предлог- Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструкура
воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална
станбена куќа на к.п.бр.2275 во КО Пиперево беше ставена на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
17.
По отворената расправа по седамнаесетата точка: Предлог – Одлука за именување на
в.д директор на ЈОУДГ,,Прва радост’’- с.Василево, за збор се јави Катерина ф. Петревска
претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека комисијата
на седницата го разгледа од 3 присутни члена гласаше 2 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ немаше.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево побара образложение околу
Предлог- Одлука за именување на в.д директор на Даниела Трајковска на ЈОУДГ,,Прва
радост’’- с.Василево колку што знае советничката Даниела Трајковска 18 месеци е в.д
директор без продолжување на детската установа ЈОУДГ,,Прва радост’’- с.Василево .како
што гледа на 29 .08. 2016 година имало оглас праша кој се пријавил на тој оглас и дали вд
директорката Даниела Трајковска немала право да се пријави на тој оглас или пак да биде
избрана како директор. Колку што е запознаен вд директор се бира за 6 месеци после
секој 6 месеци мора да има оглас според него се работи незаконски бидејќи советничката

Даниела Трајковска 18 месеци е вд директор и сега за 6 месеци пак да продолжи смета
дека тоа треба да оди на оглас и да се избере директор.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево даде образложение рече дека во
самата Предлог- Одлука во насловот стои според член 26 од Законот за заштита на децата
и со консултација со Министерството за труд и социјална политика точно е дека Даниела
Трајковска беше вд директор 18 месеци и тоа првиот пат со Одлука на Совет и 2 пати со
решеније од Градоначалникот. На 29.08. 2016 беше распишан оглас за назначување на
директор но поради изборите не мозеше да се распише нов оглас, со консултација со
Министерството за труд и социјална политика и членот кој е даден во самата Одлука има
право на Совет да се назначи уште еднаш и дополнително на тоа уште 2 пати има право
градоначалникот да ја назначува како вд директор на сето тоа предходи Одлука на Совет
за вд директор а на огласот кој беше објавен не беше извршен избор за директор на
детската градинка,,Прва радост’’- с.Василево.
Душко Атанасов рече дека се согласува со градоначалникот но има и вд директор
на ЈПКД „Турија “ Василево праша зошто и за него не е дадено да биде изгласано на
Совет и тој е втор мандат, беше разрешен сега пак вд директор и дали нетреба Советот и
него да го изгласа. Побара образложение бидејќи и пред тоа имало право да се распише
оглас и да биде назначен за вд директор а не како сега вд директор.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево според Законот за локална
самоуправа рече дека е сосема друго од Законот за заштита на деца мора да се спроведува
во консултација со Министерството за труд и социјална политика бидејќи вршењето
функција вд директор секаде е различно во образованието исто така различно е и во
јавните институции кои се под надлежност на општината бидејќи детската градинка не е
целосно децентрализирана тука сеуште ингиренции има Министерството за труд и
социјална политика и мора да се почитуват нивните закони во спротивно тоа што го
спомна советникот Душко Атанасов вд директор на Комуналното предпријатие
градоначалникот го назначува според Законот за локална самоуправа не треба да се оди
со Одлука на Совет.
По затворената расправа Предлог-Одлука за именување на В Д директор на
Даниела Трајковска на ЈОУДГ,,Прва радост’’- с.Василево , беше ставена на гласење
но поради судир на интереси советничката Даниела Трајковска беше иземена од гласење
од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ немаше.
18.
По отворената расправа по осумнаесетата точка: Донесување на Одлука по Барањето
за добивање на финансиски средства поднесено од Македонска Православна Црква –
Одбор на храмот св.Ѓорги с.Пиперево за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа Одлуката нејзин
предлог беше да се доделат финансиски средства во висина од 10,000 денари од 4
присутни члена комисијата го усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
немаше,.предлага и Советот да го усвои.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 10,000 денари по Барањето за добивање на финансиски средства
поднесено од Македонска Православна Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги с.Пиперево,

беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево го
усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски
средства поднесено од Македонска Православна Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги
с.Пиперево со усвоениот предлог од комисијата да се доделат финансиски средства
во висина од 10,000 денари беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот
на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
19.
По отворената расправа по деветнаесетата точка: Барање за добивање на финансиски
средства поднесено од Македонска Првославна црква св. Богородица с. Радичево за збор
се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на
седницата ја разгледа Одлуката нејзин предлог беше да се доделат финансиски средства
во висина од 10,000 денари од 4 присутни члена комисијата го усвои со 4 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ немаше., педлага и Советот да го усвои.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 10,000 денари по Барањето за добивање на финансиски средства
поднесено од Македонска Православна Црква Св. Богородица с. Радицево беше ставена на
гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски средства
поднесено од Македонска Православна Црква Св. Богородица с. Радицево со
усвоениот предлог од комисијата да се доделат финансиски средства во висина од
10,000 денари беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
20.
По отворената расправа по дваесетата точка: Одлука за ажурирање на Процената
на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности, никој
не се јави за збор беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги
Митев ја затвори 52-та седница на Советот на општина Василево.
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