
З а п и с н и к

Од 16-та редовна  седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево ја одржа 16-та редовна  седница  на ден 21.12.2018година (Петок) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културата воВасилево.Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општинаВасилево.На седницата од оправдани причини не присуствуваше Виолета Ристова.На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина ВасилевоБранко Андонов, Горан Андонов претставници од општинската аддминистрација, , и,Митко Јанев вд. директор на ЈОУДГ Прва радост Василево Стојан Тимов директор наООУ ,,Гоце Делчев“ Василево и Соња Ничева директор на ООУ ,, Атанас Нивичански“од Нова Маала.По отворената расправа по записникот од шеснаесетата седница на Совет наопштина Василево одржана на ден 29.11.2018 година немаше забелешќи, бешеставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василевого усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За работа на 16-та седница на Советот на општина Василево беше предложенследниот дневен ред.
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Предлог- Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина
Василево за 2019 година.
2.Предлог-Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните
води во општина Василево за 2019 година.
3.Програма-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во општина Василево за 2019 година.
4.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2019
година.
5.Предлог-Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2019
година.
6.Предлог-Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за
2019 година
7.Предлог-Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2019 година.
8.Предлог-Програма за одржување и проширување на уличното осветлување во општина
Василево за 2019 година.



9.Предлог-Програма за поставување вертикална и хоризонтална сообраќајна
сигнализација на локалните патишта и улици во општина Василево во 2019 година.
10.Предлог-Програма за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина
Василево за 2019 година.
11.Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на
општина Василево за 2019 година.
12.Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните
подрачја на општина Василево за 2019 год.
13.Предлог-Програма за активностите во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справување со кризи во 2019 год.
14.Предлог-Годишна програма за работата на овластен комунален инспектор во 2019
година;
15.Давање согласност на Финансискиот план на ООУ Гоце Делчев Василево за 2019 година
донесен од Училишен одбор на ООУ Гоце Делчев Василево;
16.Давање согласност на Финансискиот план на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за
2019 година донесен од Училишен одбор на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала;
17.Предлог-Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок
дотацијата за основното образование 2019 годинаПо отворената расправа по дневниот ред за работа на 16-та седница на Совет наопштина Василево за збор се јави Блаже Коцев член на Советот на општина Василевопредлага  надополнување на дневниот ред со 2 дополнителни точки:Како 18 –та точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Одлуката за заприем на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ Прва радост Василево иутврдување на поблиските критериуми за прием на деца, донесен од Управниотодбор на ЈОУДГ Прва радост Василево.Како 19 - та  точка од дневниот ред да биде: Давање согласност нафинанссискиот план на буџетска сметка и самофинансирачка сметка  на ЈОУДГ Прварадост Василево донесени од Управен одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево.Фанче Томова предлага како 20 точка од дневниот ред да биде: Предлог –Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко- планскадокументација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниотобјект на К.П. бр.1765 во КО Василево вон г.р.Кристина Гошева предлага како 21 точка од дневниот ред да биде: Предлог –Одлука за сопствено учество на општина Василево за реализација  на проектотУредување на дел од индустриската зона во ЈИПР, услов за зголемен економскиразвој преку изградба на дел од улица 9 во индустриската зона запад Градашорци,Општина Василево.Фанче Томова Предлага како 22 точка од дневниот ред да биде:  ПредлогПрограма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општинаВасилево за 2019 година.Немаше друг пријавено за збор двата предложени предлози на Блаже Коцев задополнување на дневниот ред како 18-та точка од дневниот ред да биде: Давањесогласност на Одлуката за за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет наЈОУДГ Прва радост Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на



деца, донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево беше ставен нагласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со8 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5..Вториот предлог на Блаже Коцев како 19- та  точка од дневниот ред да биде:Давање согласност на финанссискиот план на буџетска сметка и самофинансирачкасметка  на ЈОУДГ Прва радост Василево донесени од Управен одбор на ЈОУДГ Прварадост Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советотна општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 5Предлог на Фанче Томова како 20- та  точка од дневниот ред да биде: Предлог –Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко- планскадокументација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниотобјект на К.П. бр.1765 во КО Василево вон г.р. беше ставен на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,,против,,нема  и ,, воздржани,, 5Предлог на Кристина Гошева како 21- та  точка од дневниот ред да биде:Предлог – Одлука за сопствено учество на општина Василево за реализација  напроектот Уредување на дел од индустриската зона  во ЈИПР, услов за зголеменекономски развој преку изградба на дел од улица 9 во индустриската зона западГрадашорци, Општина Василево., беше ставен на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,,воздржани 5.Предлог на Фанче Томова како 22- та  точка од дневниот ред да биде: ПредлогПрограма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општинаВасилево за 2019 година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советнициСоветот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,,5.
Дневниот ред со усвоените дополнувања на дневниот ред:

- Како 18 –та точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Одлуката заза прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ Прва радостВасилево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца, донесенод Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево
- Како 19 - та  точка од дневниот ред да биде: Давање согласност нафинанссискиот план  на буџетска сметка и самофинансирачка сметка  наЈОУДГ Прва радост Василево донесени од Управен одбор на ЈОУДГ Прва радостВасилево,
- Како 20 - та  точка од дневниот ред да биде:, Предлог – Одлука за утврдувањена потребата од донесување на урбанистичко- планска документација запроширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.1765 во КО Василево вон г.р.
- Како 21 - та  точка од дневниот ред да биде: : Предлог – Одлука за сопственоучество на општина Василево за реализација  на проектот Уредување на делод индустриската зона  во ЈИПР, услов за зголемен економски развој прекуизградба на дел од улица 9 во индустриската зона запад Градашорци,Општина Василево.



И како 22 - та  точка од дневниот ред да биде: Предлог Програма за третирање наживотните бездомници на подрачјето на општина Василево за 2019 година, бешеставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василевого усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
1.

По отворената расправа по првата точка оддневниот ред Предлог- Програма за
изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2019 година.,за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, буџет илокален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа , бешеставена на гласење од 3 присутни члена гласаа 1 ,, за,, ,, против“ нема “ и„воздржани“2 комисијата не ја усвои

Немаше друг пријавено за збор првата точка, Предлог- Програма за изградба и
реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2019 година, беше ставен
на гласење од вкупно 14 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 9
гласа,, за,,против ,, нема,, и ,, воздржани,,5

2.
По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Предлог-Програма за

изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води во општина
Василево за 2019 година, за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа беше ставена на гласење од 3 присутни члена гласа 1 гласа ,, за,,  ,, против,,
нема и ,, воздржани,,2, комисијата не ја усвои.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во Предлог-Програма за изградба
на системи за одведување и прочистување на отпадните води во општина Василево за
2019 година предвидени се 1.300.000 денари тие средства ќе бидат обезбедени од
Министерството за транспорт и врски и Буџетот на општина Василево. За изградба  на
системот за одведување и прочистување  во село Едрениково планирани се 100.000
денари овие средства се предвидени трошоци во случај на решавање за одредени
имотни правни односи во оваа населено место. За изградба на канализациона  мрежа
финансирањето ќе биде преку UNDP Југоисточниот плански регион околу 20.000.000
денари и ќе се реализират во текот на 2019 година а прочистителната станица ќе се
реализира нахнадно во 2019 година. За изградба на дел од фекалната канализација  во
Василево Советот донесе Одлука  за приоритетен проект да се изгради мрежа во влезот
на Василево десната улица кај Драги Јанушев тоа се средства од 1.200.000 денари
обезбедени преку Министерството Транспорт и врски и Европската банка за развој.
Доколку во текот на 2019 годин има јавни повици на кој ќе може да се аплицира со
одредени проекти за фекална канализациона мрежа и доколку се добијат тие проекти ќе
бидат реализирани со ребаланс на Буџетот на општина Василево за 2019 година. Марјан
Јанев градоначалник на општина Василево рече дека Владата донесе Одлука  при



изготвување на Буџетот да биде  ограничено од просечните буџети во изминатите три
години се земе просечна реализација + 10 % на тааа реализација тоа изнесува околу
50.000.000 денари да се формира основниот Буџет направено е така со цел како
градоначалници да немат желботеки во Предлог- програмите и Буџетот да  вметнуват
одредени проекти што сметат дека ке се реализират да не се билдат Буџетите а од друга
страна да не се задолжуват општините. Доколку се одобрат ќе се прави ребаланс и
доколку владата  и Министерствата одобрат средства ќе се реализира.

По затворената расправа Предлог-Програма за изградба на системи за одведување и
прочистување на отпадните води во општина Василево за 2019 година, беше ставена на
гласење од вкупно 14 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 9
гласа,, за,,против ,, нема,, и ,, воздржани,,5

3.
По отворената расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог-Програма за

изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
општина Василево за 2019 година, за збор се јави Атанас Ристов претседател на
комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема и ,,
воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека во оваа програма има
планирано изградба на  улици и локални патишта. Програмата е направена врз основа  на
сигурни средства како што се средствата од Агенција за државни патишта каде што се
планирани 2.300.000 денари, од Буџетот на општина Василево, средства од регистирација
на моторни возила 500.000 денари , средства од експлоатација  на минерални суровини
во износ од 1.400.000 денари врз основа на тие сигурни приходи планирани се неколку
улици со различни должини да се вклопат во тај буџет од 4.200.000 денари. Во делот на
локални патишта  сите проекти каде се напоменати сите проекти во Предлог- Програмата
се аплицирани до Агенцијата за финансиска подршка. Првиот локален пат во програмата
реконструкција на локален пат Добрашинци- Брана Турија во должина од 1000 м е
изберен преку Југоисточниот плански регион а останатите 3 проекти општина Василево  ги
аплицира  во Агенцијата за државни патишта и сега се чека  на нивно одобрение. Рече
дека се надева дека првиот проект ќе биде одобрен а можно е да бидат одобрени сите
три проекти тоа зависи од комисијата при разгледување на апликациите на техничките
документации во програмата нема наведено сума бидејќи додека не се добие потврда за
сигурна реализација не може да се наведе сумата. Одредени села во програмата не се
опфатени бидејќи смета дека во тие населени места што се наведени се приоритетни
доколку во текот на годината има повеќе приходи повеќе средства  може да се направи со
ребаланс на Буџетот да се внесат други села што не се влезени во програмата и да се
одвојат средства од други програми дека што нема да се реализира за да може плус
други улици  во други населени места или да се зголеми метражата во тие населни места
тоа зависи од приходите и донациите како  влеват во општината



По затворената расправа по третата точка: . Предлог-Програма за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина
Василево за 2019 година, беше ставен на гласење од вкупно 14 присутни  советници
Советот на општина Василево ги усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 4

4.
По отворената расправа по четвртата точка оддневниот ред: Предлог-Програма за

изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2019 година за збор се јави
Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,,
за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.Немаше друг пријавено Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2019 година,беше ставен на гласење од вкупно 14 присутни
советници Советот на општина Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,мема и ,,
воздржани,, 5

5.По отворената расправа  по петата точка .Предлог-Програма за комунални
дејности на подрачјето на општина Василево за 2019 година за збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,,
нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор петата точка Предлог-Програма за комунални
дејности на подрачјето на општина Василево за 2019 година, беше ставен на гласење
гласење од вкупно 14 присутни  советници Советот на општина Василево ги усвои со 9
гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 5

6.
По отворената расправа по шестата точка оддневниот ред: Предлог-Програма за

локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2019 година година за
збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена
гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор шестата точка: Предлог-Програма за локален
економски развој на подрачјето на општина Василево за 2019 година, беше ставен на
гласење гласење од вкупно 14 присутни  советници Советот на општина Василево ги усвои
со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 5.

7.
По отворената расправа по седмата точка оддневниот ред Предлог-Програма за

начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на



подрачјето на општина Василево за 2019 година, зa збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,,
нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор седмата точка: Предлог-Програма за начинот на
пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
општина Василево за 2019 година, беше ставен на гласење гласење од вкупно 14 присутни
советници Советот на општина Василево ги усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,,5.

8.
По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред Предлог-Програма за

одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2019
година зa збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и
локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни
члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.
За збор се јави Ракип Асанов член на Советот на општина Василево рече дека има
забелешка во Предлог-Програма за одржување и проширување на уличното осветлување
во општина Василево за 2019  во Висока Маала рече дека во 2017 година имаше 28
светилки во 2018 планирани се во програмата 5 светилки и 400 м кабел вкупно треба да
има 33 сијалици на 85 домаќинства или на секој 2,8 по домакинство доага по 1 сијалично
место во табелата се дадени 30 светилки фалат 3 светилки.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево за тоа рече дека има разговарано
со комуналниот инспектор и имат утврдено дека тој проблем не е одсегашната локална
влас  и во ланската програма биле  28  улични светилки реално има 13 тоа сега треба да се
реголира  во иднина, овој пропуст е направен во предходната влас останатите 17 улични
светилки не се потставени од предходната влас тоа треба некако да се реголира по оваа
прашање за тоа треба некој да одговара предходниот што бил за тоа задолжен во
програмата се пишани како поставени потрошени средства а не реализирани.

Ракип Асанов за 2018 планирани 5 светилки и 400 м кабел.
Бранко Андонов рече дека во 2018 реализирани се 2 а планирани 5 затоа за наредната

година  треба точно да се избројат за другата година да влезат точно во програмата
Осмата точка од дневниот ред ред Предлог-Програма за одржување и проширување

на уличното осветлување во општина Василево за 2019 година, беше ставен на гласење од
вкупно 14 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржан,, 5.

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

поставување вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта
и улици во општина Василево во 2019 година година зa збор се јави Атанас Ристов



претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,,
нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

Марјан Трајков рече дека на неколку седници го има поставено оваа прашање беше
договорено општина Василево да реагира  се работи за раскрсницата на влезот во
Василево стариот пат,  патот што иде од Добрејци нема поставено знак стоп се чека да се
направи сообракајка па тогаш да се реагира.

Бранко Андонов рече прашањето кое беше поставено за тој пат е регионален
обврска за поставување сообраќајни знаци има  Македонија пат, таму имаше знак
тријаголник вкрстување на патот со предност на минување. Има знак Стоп поставено на
излезот од Василево од десната страна тие што излегуват од Василево  треба да чекат
доколку има возила,  па одкога поминат се продолжи кон регионалниот пат, одговорнос
за поставување знак таму има Македонија пат. Рече дека повеќе пати има реагирано
општина Василево двапати има  ставано знак со предност на минување двапати се краде
овој знак се препоставува дека знакот е украден од друга општина што има потреба од
таков знак.

Немаше друг пријавено за збор деветата точка оддневниот ред: Предлог-Програма за
поставување вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта
и улици во општина Василево во 2019 година беше ставен на гласење од вкупно 14
присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,
нема и ,, воздржан,, 4.

10.
По отворената расправа по десетата точка од дневнио ред Предлог-Програма за

спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2019 година зa
збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена
гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

За збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека во
програмата за спорт рекреација и манифестации на фудбалскиотки клуб фк Василево се
доделува 1.000 000 денари а нема никаква перспектива а одбојкарски клуб Сушево има
подобри квалитети планирани се само 170.000 денари за да унапредува треба да се
обрати повеќе внимание на одбојкарскиот клуб Сушево, смета дека во програмата треба
да се одредат повеќе средства бидејки покажува подобри резултати.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека тоа е програма за сите
манифестации, турнири и клубови. Околу поставеното прашање за ФК-Василево рече дека
општината го спонзорира а не го раководи со клубот, претседателот на клубот поднесува
Барање за средства  со образложение дека ке троши совесно и Советот одобрува што е
законски. Предходната влас има одвојувано 2.000.000 денари за ФК-Василево што смета
дека толку средства  се биле не потребни, тоа е резултат на лошото менаџирање
фудбалерите и претседателите имат зимано дупло надоместоци за разлика од новата
сезона, во неговото излагање рече дека тој што сака да раководи со фудбалскиот клуб
Василево да раководи од желба а не за пари. Новата локална влас од тие причини ги
смени предходните претседателите  поради лошото менаџирање. Околу Одбојкарскиот
клуб Сушево рече дека во програмата се предвидени 170.000 денари, моментално клубот



е регистиран а не активен последните четири години, доколку во текот на таа година се
активира одредени средства  може да се префрлат доколку има потреба  ќе се направи и
ребаланс на Буџетот. Доколку советниците имат забележано ќе видат дека има енормно
намалување на средствата  кај сите манифестации и клубови.

Немаше друг пријавено за збор десетата точка: Предлог-Програма за спорт,
рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2019 година беше
ставен на гласење гласење од вкупно 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 од дневниот ред Предлог-Програма

за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево за
2019 година година зa збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2
комисијата не ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор единасетата точка: Предлог-Програма за уредување
на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2019 година
година беше ставен на гласење од вкупно 14 присутни  советници Советот на општина
Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 5.

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

за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина
Василево за 2019 год. зa збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2
комисијата не ја усвои

За збор се јави Блаже Коцев член на Советот на општина Василево предлага во
Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните
подрачја на општина Василево за 2019 год да се надополни член 3 како 6 –та точка да
биде Изградба на детски забавен парк во село Владевци.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Блаже Коцев во Предлог-Програма за
уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина
Василево за 2019 год да се надополни член 3 како 6 –та точка да биде Изградба на детски
забавен парк во село Владевци, беше ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот
на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 5

Дванајсетата точка: Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното
земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2019 год во со направеното
надополнување член 3 како 6 –та точка да биде Изградба на детски забавен парк во село
Владевци, беше ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот на општина Василево ја
усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 5



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

за активностите во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и
справување со кризи во 2019 год, зa збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата
за финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2
комисијата не ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор тринасетата точка: Предлог-Програма за
активностите во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и
справување со кризи во 2019 год, беше ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот
на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 5

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

Годишна програма за работата на овластен комунален инспектор во 2019 година; за збор
се јави Крсте Панев претседател на комисијаа за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од  4
присутни со 4 гласа ,, за,,  ,, против ,, и ,, воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка од дневниот ред Предлог-
Годишна програма за работата на овластен комунален инспектор во 2019 година беше
ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,,
гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 5

15.
По отворената расправа по петнаесетата точка од дневниот ред: Давање согласност

на Финансискиот план на ООУ Гоце Делчев Василево за 2019 година донесен од Училишен
одбор на ООУ Гоце Делчев Василево; зa збор се јави Атанас Ристов претседател на
комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,,
воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор петнаесетата точка од дневниот ред: Давање
согласност на Финансискиот план на ООУ Гоце Делчев Василево за 2019 година донесен
од Училишен одбор на ООУ Гоце Делчев Василево; беше ставена на гласење  од 14
присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и
,, возджани,, 5

16.
По отворената расправа по шеснаесетата точка од дневниот ред: Давање согласност

на Финансискиот план на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за 2019 година донесен од
Училишен одбор на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала; зa збор се јави Атанас Ристов
претседател на комисијата за финансирање буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,,
нема  и ,, воздржани,, 2 комисијата не ја усвои.



Немаше друг пријавено за збор шеснаесетата точка од дневниот ред : Давање
согласност на Финансискиот план на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за 2019 година;
беше ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9
,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 5

17.
По отворената расправа по седамнаесетата точка од дневниот ред:Предлог-Одлука

за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното
образование 2019 година; зa збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,  ,, против ,, нема  и ,, воздржани,, 2
комисијата не ја усвои.

Седумнаесетата точкаод дневниот ред: Предлог-Одлука за утврдување на
критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование 2019
година, беше ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот на општина Василево ја
усвои со 9 ,, гласа,, ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 5

18.
По отворената расправа по осумнаесетата точка од дневниот Давање согласност наОдлуката за за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ Прварадост Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца, донесенод Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост никој не се јави за збор, беше ставена на

гласење  од 14 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 13 ,, гласа,,  ,,за,, ,,
против,,нема и ,, возджани,, 1

19.
По отворената расправа по деветнаесетата точка од дневниот Давање согласностна финанссискиот план  на буџетска сметка и самофинансирачка сметка  на ЈОУДГПрва радост Василево донесени од Управен одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево,никој не се јави за збор, беше ставена на гласење  од 14 присутни члена Советот на

општина Василево ја усвои со 8 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,, возджани,, 6

20.
По отворената расправа по двајста точка од дневниот ред: Предлог – Одлука заутврдување на потребата од донесување на урбанистичко- планска документација запроширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.1765 во КО Василево вон г.р. никој не се јави за збор, беше ставена на гласење  од 14

присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и
,, возджани,, 5

21.
По отворената расправа по двесет и првата точка од дневниот ред: Предлог –Одлука за сопствено учество на општина Василево за реализација  на проектотУредување на дел од индустриската зона  во ЈИПР, услов за зголемен економскиразвој преку изградба на дел од улица 9 во индустриската зона запад Градашорци,



Општина Василево, никој не се јави за збор, беше ставена на гласење  од 14 присутни
члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и ,,
возджани,, 5

22.
По отворената расправа по двесет и втората точка од дневниот ред: Предлог-Програма за третирање на животните бездомници на подрачјето на општинаВасилево за 2019 година, никој не се јави за збор, беше ставена на гласење  од 14

присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 9 ,, гласа,,  ,,за,, ,, против,,нема и
,, возджани,, 5

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстeПанев ја затвори  16- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,

Крсте Панев
-


