
З А П И С Н И К

Од 14-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 14-та редовна  седница  на ден 31.10.2018
година (Среда) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културата во
Василево.

Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина
Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваа членовите Виолета Ристова,
Сања Христова и Ракип Асанов

На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Верче
Миткова, Горан Андонов и Габриела К. Ефтимова претставници од општинската
аддминистрација, Стојан Тимов директор на ООУ Гоце Делчев Василево и Соња Ничева
директор на ООУ Атанас Нивичански с. Нова Маала, Васе Костадинов и Снежана Костовапретставници од ЈКП ,,Турија“ Василево.По отворената расправа по записникот од тринаесетата седница на Совет наопштина Василево одржана на ден 21.09.2018 година немаше забелешќи, бешеставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василевого усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За работа на 14-та седница на Советот на општина Василево беше предложенследниот дневен ред.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2018 година за период од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година К1.

2. Квартален извештај за доспеаните а ненамирени обврски на општина Василево
за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К2.

3. Квартален извештај за промените на состојбата задолжување на општина
Василево за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К3.

4. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош  поднесено од Игор
Велков од с.Чанаклија.

5. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош  поднесено од Милена
Ристова од с.Владевци.

6. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош  поднесено од Крсто
Ѓеоргиев  од с.Василево.

7. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина
Василевo за 2018 година.

8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-
планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект  на К.П.бр.960 во КО Добрашинци вон г.р.



9. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-
планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект  на К.П.бр.959/1 во КО Добрашинци вон г.р.

10. Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на Комисијата
за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита.

11. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за
земјоделие и заштита на животната средина.

12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за
мандатни прашања избори и именувања.

13. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за
Статут и прописи.

14. Годишен извештај за работа на ООУ Гоце Делчев с.Василево за учебната
2017/2018 година.

15. Извештај од спроведената самоевалуација на ООУ Гоце Делчев с.Василево за
период 2016-2018 година.

16. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево
за утврдување на цената за монтажа на канализациони елементи.

17. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево
за утврдување на цената за депонирање на отпад од животинско потекло.

18. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево
за утврдување на висина на паричен надоместок за изработка на шахта за
фекална канализација.

19. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево
за утврдување на цената на водата за пиење по м3 во населеното
местоТрибичино.

20. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево
за утврдување дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија за работа на улично
осветлување бр.05-138/1 од 05.02.2010 година.

21. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево
за утврдување на висина на паричен надоместок за изработка на атмосферски
сливник.

22.Финансиски извештај на ЈПКД Турија за третото тромесечје за 2018 година од
01.01.2018 година до 30.09.2018 година.По отворената расправа по дневниот ред за работа на 14-та седница наСовет на општина Василево за збор се јави Фанче Томова член на Советот на
општина Василево предлага измена и надополнување на дневниот ред:
- Како 1 точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за

престанок на мандат на член на Советот на општина Василево и
верификација на мадат на член на Советот на општина Василево.

- Како 2 точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена
на новоизбраниот член на Советот на општина Василево.



Блаже Коцев предлага уште три дополнителни точки на дневниот ред:
- Како 25 - та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за утврдување

на приоритет на проект за изградба на улица во с. Градашорци.
- Како 26 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за давање

согласност за намена на инвестицијата и за обезбедени средства за
реализација на проектот за изградба на улица во с. Градашорци

- Како 27 – та точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево.

Немаше друг пријавено за збор предложените предлози на Фанче Томова за измена и
дополнување на дневниот ред како прва точка од дневниот ред да биде: Донесување на
Заклучок за престанок на мандат на член на Советот на општина Василево и
верификација на мадат на член на Советот на општина Василево.
И како 2 точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,3
и ,, воздржани,, нема.
Предложените предлози на Блаже Коцев:
Како 25 - та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за утврдување на приоритет

на проект за изградба на улица во с. Градашорци, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.
Предлогот на Блаже Коцев како Како 26 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог-
Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата и за обезбедени средства за
реализација на проектот за изградба на улица во с. Градашорци, беше ставен на гласење
од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,,
против,,  и ,, воздржани,, нема.
Предлогот на Блаже Коцев како 27 – та точка од дневниот ред да биде: Донесување на

Одлука по Барањето за финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево. беше
ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го
усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
Дневниот ред со усвоените измени и дополнувања на дневниот ред како прва точка од
дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандат на член на
Советот на општина Василево и верификација на мадат на член на Советот на општина
Василево.
како 2 точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на

новоизбраниот член на Советот на општина Василево,
како 25 - та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за утврдување на приоритет
на проект за изградба на улица во с. Градашорци
Како 26 – та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за давање согласност за
намена на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за
изградба на улица во с. Градашорци,
и како 27 – та точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево, беше ставен на гласење од



вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,, 3 и ,, воздржани,, нема.

1.
По отворената расправа по првата точка оддневниот ред: Донесување на Заклучок

за престанок на мандат на член на Советот на општина Василево и верификација на мадат
на член на Советот на општина Василево за збор се јави Атанас Ристов член на
верификационата комисија рече дека верификационата комисија го разгледа Извештајот
од Општинската изборна комисија Василево и констатира дека се исполнети сите условите да се
донесе Заклучок за престанок на мадатот на членот на Советот на општина Василево Костадинка
Печеникова  од кандидатската листа на Коалицијата локални избори 2017 година предводена од
СДСМ  и се верификува мандатот на новоизбраниот член на  Советот на општина Василево Тони
Малчев.

За збор се јави Марјан Трајков член на Советот на Општина Василево побара од
верификационата комисија добро да го разгледа Барањето на претседателот на Советот на
општина Василево правилно да  одлучи да не се коси правилото бидејќи лицето кое се именува е
вработено за повторно да не се свикуват советниците, нов собир за нов избор.

Атанас Ристов член на верификационата комисија рече дека  Лицето е вработено во општина
Струмица, комисијата постапи според сите правила и прописи и донесе правилен заклучок.

Немаше друг пријавено за збор првата точка: Донесување на Заклучок за престанок на
мандат на член на Советот на општина Василево Костадинка Печеникова од кандидатската
листа на Коалицијата локални избори 2017 година предводена од СДСМ и верификација на
мадат на новоизбраниот член на Советот на општина Василево Тони Малчев, беше ставен
на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево го усвои со 9
гласа,, за,, ,, против,,3 и ,, воздржани,, нема.

2.
Новоизбраниот член на Советот на општина Василево Тони Малчев од село

Чанаклија даде и подпиша свечена изјава дека правото и должност на член на Советот ќе
ја врши совесно и одговорно и при нивното вршење ќе ги почитува Уставот и законите и
прописите на Советот и ќе го почитува Уставниот поредок на Република Македонија.

3.
По отворената расправа по третата точка оддневниот ред: Квартален извештај за

извршување на Буџетот за 2018 година за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018
година К1.за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет
и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ги разгледа од 3 присутни
члена ги усвои со 2 гласа ,, за,, ,, против,,1 и ,, воздржани,, нема.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево даде образложение за
кварталниот извештај  за извршување на вкупниот Буџет вклучувајки го и буџетот на
единките корисници ООУ,, Гоце Делчев“ ,,Атанас Нивичанск“и ЈОУДГ„ Прва радос“ во
периодот од 01.01 2018 до 30.09.2018 од планираниот 196.580.000 денари до сега
реализирани се 89.274.820 денари или 45,42%. Основниот Буџет на општина Василево од
планираните 112.000.000 денари има реализација од 31.629.833 денари или 28,24%



според него просечна реализација. Причина за ваквата просечна реализација на
инфраструктурните проекти со средства од Буџетот на општина Василево скоро во целост
се реализирани и комплетирани меѓутоа во Буџетот има предвидено средства кои би
требало да влезат од централните институции како што се Министерството, Агенциите, и
Владата мегутоа истите централни институции јавните повици за апликација на проектите
се објавени во текот на летниот период  од причина што поголем дел од локалната
самоуправа во Р.М не  беа подготвени со проекти, после  по одржувањето на повеќе
состаноци во Владата се донесе заклучок дека јавните повици за апликација на проекти во
2018 година од причина што во државата градочалниците се нови самите повици се
закаснати. Општина Василево и покрај тоа што има нов градоначалник навреме успеа да
ги подготви техничките документации за проекти и да аплицира на сите проекти, каде што
сите проекти се одобрени меѓутоа за нивната реализација средствата ќе бидат
обезбедени во текот на пролета 2019 година. Друга причина  за таквата просечна
реализација на Буџетот е тоа што во Буџетот има предвидено средства од капитални
приходи односно продажба  на државно земјиште околу 40.000.000 денари, меѓутоа цела
година како нашата општина така и сите други во државата се чека да им се префрлат
надлежноста врз државното земјиште од страна на Министерството за Транспорт и врски
до ден денес тоа не е сторено затоа општината неможе да стопанисува со државното
земјиште а во мегувреме имасе добиено насоки да се формира комисија и тие луге
посетуваа обуки полагаа и се стекнаа со лиценци за продажба на државно земјиште
мегутоа се чекат насоки од Министерството за транспорт и врски да ја префрлат
надлежноста. Општина Василево мегувреме изработува Урбанистичка планска
документација за населено место Нова Маала за површина од 2,5 ха со намена за
поставување сончеви панели. Во тек е и изработка на детален урбанистички план во с.
Пиперево каде што во опфатот е влезена поголема површина на државно земјиште и
после урбанизацијата ќе може оваа земјиште по законски пат да се врши продажба

Што се однесува на враќањето на кредитите тие се враќат  според одредената
динамика. Во делот на доспеани а не подмирени обврски општина Василево кога настапи
новата влас  наследи долг од 42.000.000 денари и после година  време реализација на
многу проекти во повеке населени места од каде што самите советници можат да видат
долгот е зголемен 3 до 4.000.000 денари каде што дел од овие обврски се со рок на
одплата од 365 дена што и во тој дел обврските се подмируват навреме.

Сања Стојанова член на Советот од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ праша дали
тие долгови што се капитални расходи или капитални инвестиции влегуват во 28,24%
реализација. Исто така  постави прашање до градоначалникот кога планира да го
реализира Буџетот кога до крајот на годината претстои уште еден квартал не може да се
реализира бидејќи е почнат и третиот квартал.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека капиталните приходи и
капиталните расходи влегуват во реализацијата на Буџетот од 59.000.000 денари тука се
сметат и се предвидени приходи што ќе влезат во општината од продажба на државно
земјиште. Штом нема продадено земјиште нема влезено ни средства во општината за да
од овие предвидени капитални приходи произлезат капитални расходи, тука има мала
реализација од 4 до 5.000.000 денари.
Немаше друг пријавено за збор



-Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2018 година за период од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година К1.
беше ставен на гласење гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина
Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,3 и ,, воздржани,, нема.

4.
Квартален извештај за доспеаните а ненамирени обврски на општина Василево за

период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К2. беше ставен на гласење гласење од
вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,,3 и ,, воздржани,, нема.

5.
Квартален извештај за промените на состојбата задолжување на општина Василево

за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К3. беше ставен на гласење гласење
од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,,3 и ,, воздржани,, нема.

6.
По отворената расправа по шестата точка оддневниот ред: Донесување на одлука

по Барање за финансиска помош  поднесено од Игор Велков од с.Чанаклија, за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ги разгледа и одлучи да се доделаи финансиски
средстваво висина од 5.000 денари од 3 присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа
,,за,, ,, против,, и ,, возджани немаше.

Наце Коцев член на Советот на општина Василево побара да им се достават на
советниците сите Одлуки за доделување на финансиска помош според него само на
седница се донесуват Одлуки за доделување финансиска помош а средствата се уште не
се исплатени. Рече дека пред неколку месеци имаше доделено средства на деца
сирачиња од село Пиперево, зима доага децата немат живеалиште а сакат да градат
средствата сеуште не се стигнати.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево доколку советниците
сакат информации општината стои на располагање, доколку сакат и Одлуките за кој е
доделено финансиска помош ке им бидат доставени.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се додели финансиска
помош во висина од 5.000 денари по Барање поднесено од Игор Велков од с.Чанаклија
беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево
ги усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1.

Шестата точка оддневниот ред: Донесување на одлука по Барање за финансиска
помош  поднесено од Игор Велков од с.Чанаклијасо усвоениот предлог да се додели
финансиска помош во висина од 5.000 денари беше ставен на гласење гласење од вкупно
12 присутни  советници Советот на општина Василево ги усвои со 11 гласа,, за,, ,,
против,,нема  и ,, воздржан,, 1.



7.
По отворената расправа по седмата точка оддневниот ред: Донесување на одлука

по Барање за финансиска помош  поднесено од Милена Ристова од с.Владевци, за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ги разгледа и одлучи да се доделаи финансиска
средства од 5.000 денари од 3 присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа ,, гласа,,
,,за,, ,, против,, и ,, возджани немаше.

Сања Стојанова гледајќи во материјалите во делот на расходи под точка 5 каде
пишува во категорија социјални бенефиции 47 во текот на 2018 има планирано 200.000
денари има 100% реализација што средствата за социјални бенефиции 100 % се
реализирани советниците само гласат од каде  ќе се најдат сега овие средства

Марјан Јанев градоначалник на општина Василеворече дека советниците
поставуват банални прашања и предходно ги има напоменато за одредени работи кои
што не им е јасно советниците може да дојдат во кабинетот и да прашат, оваа Одлука е
гласана од Совет за средства од 1000 до 3000 денари кој што ги доделува
градоначалникот за социјално загрозени случаеви. Овие средства од 200.000 денари се
однесуват за средства кој што ги доделува градоначалникот а не Советот на општина
Василево овие средства се истрошени и тој како градоначалник два месеци нема право да
одобрува за социјално загрозени. Барањата доставени до Совет се друга работа за тоа
одлучува Советот од кога Советот ќе одобри општината има обврска да исплати.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се додели финансиска
помош во висина од 5.000 денари по Барање поднесено од Милена Ристова од
с.Владевци, беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на
општина Василево ги усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1.

Седмата точка оддневниот ред: Донесување на одлука по Барање за финансиска
помош  поднесено од од Милена Ристова од с.Владевци со усвоениот предлог да се
додели финансиска помош во висина од 5.000 денари беше ставен на гласење гласење од
вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево ги усвои со 11 гласа,, за,, ,,
против,,нема  и ,, воздржан,, 1.

8.
По отворената расправа по осмата точка оддневниот ред: Донесување на одлука

по Барање за финансиска помош  поднесено од Крсто Ѓеоргиев  од с.Василево, за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ги разгледа и одлучи да се доделаи финансиска
средства од 10.000 денари од 3 присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа,, за ,, ,,
против,, и ,, возджани немаше.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека во Барањето стои
дека му е изгорена куката смета дека средствата од 10,000 денари не се доволни побара
од градоначалникот и тој како советник да се залага доколку може да му се помогне со
градешни материјали.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево, рече дека му е помагано и
досега на лицето.



Предлогот од комисијата да се доделат средства во висина од 10.000 денари по Барање
поднесено од Крсто Ѓеоргиев  од с.Василево. беше ставен на гласење гласење од вкупно
12 присутни  советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржан,, нема.

Осмата точка оддневниот ред: Донесување на одлука по Барање за финансиска
помош  поднесено од Крсто Ѓеоргиев  од с.Василево со усвоениот предлог да се доделат
средства од 10.000 денари по Барање поднесено од Крсто Ѓеоргиев  од с.Василево. беше
ставен на гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево ги
усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

9.
По отворената расправа по деветата точка оддневниот ред: Предлог-одлука за

измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василевo за 2018 година за
збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за финансирање буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2  ,,
гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани немаше.

Немаше друг пријавено за збор Предлог-одлука за измена на распоредот
на средствата на Буџетот на Општина Василевo за 2018 година беше ставен на гласење
гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 9
гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 3.

10.
По отворената расправа по десетата точка оддневниот ред: Предлог-Одлука за

утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект  на К.П.бр.960 во
КО Добрашинци вон г.р. за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за
урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на
седницата ја разгледа разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3  ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,,2 и ,, возджани немаше.

Немаше друг пријавено за збор Предлог-Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправниот објект  на К.П.бр.960 во КО Добрашинци вон г.р. година
беше ставен на гласење гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,3  и ,, воздржан,, 1.

11.
По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за

утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект  на К.П.бр.959/1 во
КО Добрашинци вон г.р.за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за
урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на
седницата ја разгледа разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3  ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,,2 и ,, возджани немаше.



Немаше друг пријавено за збор Предлог-Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправниот објект  на К.П.бр.959/1 во КО Добрашинци вон г.р.
година беше ставен на гласење гласење од вкупно 12 присутни  советници Советот на
општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,3  и ,, воздржан,, 1.

12.
По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред: Предлог-Решение

за разрешување и именување на претседател на Комисијата за јавна безбедност,
безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита за збор се јави Крсте Панев
претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена со 2 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и
,, возджани немаше ја разреши Наташа Велкова и на нејзино место за претседател на
Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита ја
назначи Христина Гошева.

Немаше друг пријавено за збор дванаесетата точка од дневниот ред: Предлог-
Решение за разрешување и именување на претседател на Комисијата за јавна безбедност,
безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита беше ставена на гласење од 12
присутни члена со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, немаше Советот на општина
Василево ја разреши Наташа Велкова и на нејзино место за претседател на Комисијата за
јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита ја назначи
Христина Гошева.

13.
По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-Решение

за разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие и заштита на
животната средина за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни
прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3
присутни члена со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани немаше ја разреши Наташа
Велкова и на нејзино место за член на Комисијата за земјоделие и заштита на животната
средина ја назначи Христина Гошева.

Немаше друг пријавено за збор тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-
Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие и заштита на
животната средина беше ставена на гласење од 12 присутни члена со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,,3 и ,, возджани,, немаше Советот на општина Василево ја разреши Наташа
Велкова и на нејзино место за член на Комисијата за земјоделие и заштита на животната
средина ја назначи Христина Гошева.

14.
По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред:Предлог-

Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за Мандатни прашања
избори и именувања за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни
прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3
присутни члена со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани немаше ја разреши Наташа



Велкова и на нејзино место за член на Комисијата за за мандатни прашања ја назначи
Христина Гошева.

Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-
Решение за разрешување и именување на на член на Комисијата Мандатни прашања
избор и именување беше ставена на гласење од 12 присутни члена со 9 ,, гласа,, ,,за,, ,,
против,,3 и ,, возджани,, немаше Советот на општина Василево ја Наташа Велкова и на
нејзино место за член на Комисијата за Мандатни прашања избор и именување ја
назначи Христина Гошева.

15.
По отворената расправа по петнаесетата точка од дневниот ред: Предлог-Решение

за разрешување и именување на член на Комисијата за Статут и прописи за збор се јави
Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,,1 и ,, возджани немаше ја разреши Наташа Велкова и на нејзино место за член на
Комисијата за Статут и Прописи ја назначи Христина Гошева.

Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-
Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за Статут и прописи беше
ставена на гласење од 12 присутни члена со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,,
немаше Советот на општина Василево ја разреши Наташа Велкова и на нејзино место за
член на Комисијата за Статут и Прописи ја назначи Христина Гошева.

16.
По отворената расправа по шеснаесетата точка од дневниот ред: Годишен извештај

за работа на ООУ Гоце Делчев с.Василево за учебната 2017/2018 година, за збор се јави
Неџат Меминов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата
на седницата ја разгледа од 3 присутни члена со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,,
возджани,, немаше ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор шеснаесетата точка од дневниот ред: Годишен
извештај за работа на ООУ Гоце Делчев с.Василево за учебната 2017/2018 година, беше
ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,,
гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, немаше .

17.
По отворената расправа по седамнаесетата точка од дневниот ред: Извештај од

спроведената самоевалуација на ООУ Гоце Делчев с.Василево за период 2016-2018
година. за збор се јави Неџат Меминов претседател на комисијата за Општествени
дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2
,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани,, немаше

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение.
Стојан Тимов Директор на ООУ ,, Гоце Делчев“ Василево рече дека самоевуалацијата

е процес задолжителен за сите училишта на секој 2 години се врши самоевуалација на
работата на училиштето во 7 области кои учелиштата сами ја одредуват нивната работа.



Првата облас е организација на наставата и учењето тука се соггледуват јаките и слаби
страни кој ги има во училиштето целосно се реализират програмите, активностите со
родителите, навремено извршување на работата на наставниот кадар во согласност со
наставните планови и програми кој што се добиват од Министерството за образование
јавно и транспарентно одценување на учениците и изработка на ученички проекти.
Слаби страни се преголемата преоптеретеност на учениците со наставните предмети кој
наставниците неможат да влијаат. Учениците од прво оделение имат повеќе од 5 часа во
текот на секој ден таква е поставеноста. Во училиштето сите наставници се со високо
квалификувани исклучок двајца  наставници во паралелките на Турски јазик се со средно
образование. Третото подрачје е професионален развој на наставниците стручните
соработници и раководители секоја година има обуки кој се спроведуват за поефикасно
изведување на наставата.Четвртата област е раководење и креирање на политика една од
битните сегментикаде во централното училиште е застапено со 7 подрачни со специфично
управување не се во можност во секој момент на сите места да присуствува. Предходната
година и оваа има побарано во училиштето се воведе помошник директор бидејќи има
двосменска работа на 100 вработени има само 1 раководител за тоа сеуште нема добиено
одговор. Петата облас е  комоникација и односи со јавноста еден од сегментите кој треба
да се подобри .
Шестата облас е училишна клима и култура специфично, училиштето изведува настава на
2 јазика  маќедонски и Турски јазик во подрачното училиште во Ангелци од прво до 5
оделение, Учениците кој имат настава од 1 до 5 оделение на турски јазик имат
дополнително македонски јазик за да може полесно да се вклучат во наставниот процес
бидејки имат слаби познавања по македонски јазик бидејќи е застапено само во  4 и 5
оделение со по 2 часа разговарајки со колегите што предават Турски јазик дека е мал
бројот на часови за да учениците не можат да се вклопат има доста проблеми со
учениците кога ке дојдат во 6 одделение не можат да се вклопат бидејќи имат слабо
познавање на македонски јазик.
И седмата облас  соработка со родителите и локалната средина, родителите се

навремено информирани за напредокот дициплината и изостаноците, родителски
средби, индувидуални средби и континуирана соработка со локалната самоуправа и
организирање и учество на настани што се од интерес на заедницата.

Немаше друг пријавено за збор седамнаесетата точка од дневниот ред: Извештај од
спроведената самоевалуација на ООУ Гоце Делчев с.Василево за период 2016-2018
година.беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја
усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, немаше .

18.
По отворената расправа по осумнаесетата точка од дневниот ред: Давање

согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената за монтажа на канализациони елементи. Блаже Коцев член на комисијата за
финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани
немаше.



Наце Коцев член на Советот на општина Василево праша каде ке  бидат  употребени
овие канализациони елементи и од кои причини се донесува ова одлука.

Снежана Костова претставник од ЈКП ,, Турија “ Василево рече дека оваа Одлика се
донесува од причина што досега имаше изведена фекална канализација во Пиперево но
канализацијата  немаше донесено Одлука за изградување на елементи на тие фекални
канализации таму беа потставени цевки, колена, рачки од разни профили. Одлуката е
донесена  од причина што секоја година има нов тендер за набавка и сега сакат да
донесат универзална одлука  да не се менува секоја година ценовникот него цената да
биде определена  во зависност од набавката, набавката може да биде поголема  или
помала зависи од тендерот зголемена за 20% за монтажа и транспорт. Досега фекална
канализација има изградено Пиперево да се запознат советниците дека ќе има изградба
на фекална канализација и на други места за тоа е донесена таа одлука за да не се менува
секоја година цената на монтажа на тие цевки, тоа е општа одлука цената ќе зависи од
набавката на тендерот.

Немаше друг пријавено за збор осумнаесетата точка од дневниот ред: Давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената за монтажа на канализациони елементи, беше ставена на гласење од 12 присутни
члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,,
немаше .

19.
По отворената расправа по деветнаесетата точка од дневниот ред: Давање

согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената за депонирање на отпад од животинско потекло, за збор се јави Блаже Коцев член
на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 2 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,,
возджани немаше.

Немаше друг пријавено за збор деветнаесетата точка од дневниот ред Давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената за депонирање на отпад од животинско потекло, беше ставена на гласење од 12
присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и
,, возджани,, 3.

20.
По отворената расправа по дваесетата точка од дневниот ред: Давање согласност

на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на висина на
паричен надоместок за изработка на шахта за фекална канализација
за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ги од 3 присутни члена ја усвои со 3
гласа ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,, и ,, возджани немаше.

Немаше друг пријавено за збор дваесесетата точка од дневниот ред Давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
висина на паричен надоместок за изработка на шахта за фекална канализација, беше



ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 8 ,,
гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, 1.

21.
По отворената расправа по дваесет и првата точка од дневниот ред: Давање

согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената на водата за пиење по м3 во населеното место Трибичино за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата од 3 присутни члена  ја усвои со 3 гласа ,,за,, ,,
против,,  и ,, во возджани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор дваесет и првата точка од дневниот ред: Давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
цената на водата за пиење по м3 во населеното место Трибичино беше ставена на
гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 12 ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,, и ,, возджани,, нема.

22.
По отворената расправа по дваесет и втората точка од дневниот ред: Давање

согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување
дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија за работа на улично осветлување бр.05-138/1
од 05.02.2010 година за збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за финансирање
буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3
присутни члена ја усвои со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани немаше.

Марјан Трајков праша околу осветлувањето дали за тоа е надлежно ЈКП,, Турија“
Василево праша какви сијалици се поставуват има забелешка дека светилките слабо
осветлуват треба да се внимава на тоа  не само да се набавуват неквалитетни светилки.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека материјалите за
уличното усветлување оде преку локалната самоуправа општината ги набавува а ЈКП е
само извршител  на услугата. Рече највероватно тоа се стари светилки од пооднапредните
години. Новите улични светилки се лет штедливи и со добра светлина. Сега се врши
замена со нови на места каде се изгорени старите, неможе моментално да се направи
таков чекор да се изврши замена  на сите улични светилки на целата територија на
општината заради недостаток на средства.

Немаше друг пријавено за збор дваесет и втората точка од дневниот ред: Давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување
дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија за работа на улично осветлување бр.05-138/1
од 05.02.2010 беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина
Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, нема.

23.
По отворената расправа по дваесет и третата точка од дневниот ред: Давање

согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
висина на паричен надоместок за изработка на атмосферски сливник, за збор се јави
Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски



развој рече дека комисијата на седницата од 3 присутни члена  ја усвои со 2 гласа ,,за,, ,,
против,,1  и ,, во возджани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор дваесет и втората точка од дневниот ред: Давање
согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на
висина на паричен надоместок за изработка на атмосферски сливник, беше ставена на
гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,,3 и ,, возджани,, нема.

24.
По отворената расправа по дваесет и четвртата точка од дневниот ред: Финансиски

извештај на ЈПКД Турија за третото тромесечје за 2018 година од 01.01.2018 година до
30.09.2018 година. за збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за финансирање буџет
и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни
члена ја усвои со 2  ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,1 и ,, возджани немаше.
Марјан Трајков побара образложение

Васе Костадинов претставник од ЈПКД Турија Василево рече дека обврска на ЈПКД
Турија е да изготви извештај во периодот од од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година и
достави до Советот. Вкупните приходи на ЈПКД Турија изнесуват 14.561.339 денари, други
приходи 49.081.оо денари,материјални трошоци 5.535.284,оо денари, бруто плати
6.171.663,оо денари, амортизација на средства 72,565,оо денари, останати трошкови
1.495.077,оо денари, расходи по камати, казни и други 1.800,оо денари вкупни расходи
13.236.389,оо денари  и според книговодсвената евиденција ЈПКД Турија Василево
покажува позитивен финансиски резултат, односно добивка од работењето до третото
тромесечие за 2018 година во износ од 1.284.950,оо денари.
Немаше друг пријавено за збор дваесет и четвртата точка од дневниот ред: Финансиски
извештај на ЈПКД Турија за третото тромесечје за 2018 година од 01.01.2018 година, беше
ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,,
гласа,,  ,,за,, ,, против,,3 и ,, возджани,, нема.

25.
По отворената расправа по дваесет и петата точка од дневниот ред: Предлог-

Одлука за утврдување на приоритет на проект за изградба на улица во с. Градашорци,
никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на
општина Василево ја усвои со 12 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,, и ,, возджани,, нема.

26.
По отворената расправа по дваесет и шестата точка од дневниот ред: Предлог-

Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата и за обезбедени средства за
реализација на проектот за изградба на улица во с. Градашорци, никој не се јави за збор,
беше ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со
12 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,, и ,, возджани,, нема.



27.
По отворената расправа по дваесет и седмата точка од дневниот ред: Донесување

на Одлука по Барањето за финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево, за
збор се јави Атанас Ристов негов предлог беше да се додели финансиски средства во
висина од 5.000 денари

Предлог на Атанас Ристов  да се додели финансиски средства во висина од 5.000
денари по Барањето за финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево, беше
ставена на гласење од 12 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 12 ,,
гласа,,  ,,за,, ,, против,, и ,, возджани,, нема.

Дваесет и седмата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиска помош поднесено од Тоде Витанов с. Василево,со усвоениот предлог да се
додели финансиски средства во висина од 5.000 денари, беше ставена на гласење од 12
присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 12 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,, и ,,
возджани,, нема.

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстeПанев ја затвори  14- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,

Крсте Панев
-


