
З а п и с н и к

Од 17-та редовна  седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево ја одржа 17-та редовна  седница  на ден 29.12.2018година (Сабота) со почеток во 14.00 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 иРакип Асанов.На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина ВасилевоБранко Андонов, Горан Андонов претставници од општинската аддминистрација иСнежана Костадинова претставник од ЈКП,, Турија“ ВасилевоПо отворената расправа по записникот од шеснаесетата седница на Совет наопштина Василево одржана на ден 21.12.2018 година немаше забелешќи, бешеставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василевого усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За работа на 17-та седница на Советот на општина Василево беше предложенследниот дневен ред.
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Давање согласност на Програмата за работа на ЈКП Турија  п.о Василево за 2019
година , донесена од Управниот одбор на ЈПКД Турија п.о. Василево.

2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија“Василево за
утврдување на цената на водата за пиење или водоснабдување.

3. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија“Василево за
утврдување на цената за собирањер и одведување на урбани отпадни води.

4. Предлог- Буџет на општина Василево за 2019 година.
5. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2019 година.
6. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста  на бодот за плати на државните

службеници за 2019 година.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 17- та седница на Советот на
општина Василево за збор се јави Христина Гошева член на Советот на општина Василево
предлага надополнување на дневниот ред: како седма точка од дневниот ред да биде:
Давање согласност на Годишниот план  за обука на општинската аддминистрација  за 2019
година,Немаше друг пријавено за збор предлогот на Христина Гошева: како седма точка
од дневниот ред да биде: Давање согласност на Годишниот план  за обука на општинската



аддминистрација  за 2019 година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема   и ,,воздржани,, 4.Дневниот ред за работа на 17-та седница на Советот на општина Василевосоусвоениот предлог на Христина Гошева како седма точка од дневниот ред да биде:
Давање согласност на Годишниот план  за обука на општинската аддминистрација  за 2019
година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот наопштина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема   и ,, воздржани,, 4.1.По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Давање согласност на
Програмата за работа на ЈКП Турија  п.о Василево за 2019 година , донесена од Управниот
одбор на ЈПКД Турија п.о. Василево, никој не се јави за збор беше ставен на гласење одвкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,,,, против,, нема   и ,, воздржани,, 4. 2.По отворената расправа по втората  точка од дневниот ред: Давање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија“Василево за утврдување на цената на
водата за пиење или водоснабдување никој не се јави за збор беше ставен на гласењеод вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,,за,, ,, против,, нема   и ,, воздржани,, 4.

3.По отворената расправа по третата  точка од дневниот ред: Давање согласност
на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија“Василево за утврдување на цената за
собирањер и одведување на урбани отпадни води за збор се јави Сања Христова член на
Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ рече дека нејзиното
прашање се однесува  до претставникот од ЈКП „Турија “ Василево Васе Костадинов по
првата, втората и третата точка, праша дали се знае точниот број на вработени во ЈКП,
дали вработените доаѓат навремено на работа и дали зголемувањето на цената на водата
за пиење  истовремено со тоа  оди зголемувањето на цената и на отпадните води и дали
ЈКП стои зад квалитетот на водата за пиење затоа што советничката група на ВМРО –
ДПМНЕ има реагирано и од предходните години дека водата за пиење не е исправна,
општината нема ништо превземено само населението привремено беше известено дека
водата за пиење не е безбедна ниту беа обезбедени цистерни за снабдување на
населението со вода а граѓаните финансиски не се мокни секојдневно да купуват вода за
пиење.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека за дел од прашањата не
е надлежен да одговори а што се однесува за прашањето околу квалитетот на водата за
пиење рече доколку советниците ги пратат мдиумите ќе биле запознаени дека квалитетот
на водата за пиење е подобрен и е со најдобар квалитет од кога се направени филтер
станиците на Ташли Баир и во Добрашинци, уште со неговото доаѓање како



градоначалник извршена е комплетна реконструкција, заменети се сите филтери, вметнат
е активен јаглен за прочистување на водата потрошени се околу 1.000.000 денари за да
има здрава и квалитетна вода за пиење. Вината ја гледа во предходната влас  рече дека
таква активнос требало да се презема уште во 2009 до 2017 година требало да се изврши
реконструкција на двата филтери во Ташли Баир и Добрашинци во тој период нема ништо
превземено за подобрување на квалитетот на водата за пиеење со неговвото доаѓање
извршено е и перене на базените  и целата водоводна мрежа. Во предходниот период од
Центарот за јавно здравје секој месец има стигнувано извештај за неквалитетна и не
исправна вода за пиење. Упати критика со советниците од советничката група на ВМРО –
ДПМНЕ повеќе да ги пратат медиумите  за навремено да бидат информирани за
активностите кој ги презема општина Василево.

Васе Костадинов претставник од ЈКП Турија Василево во врска за цената за вода за
пиење со новиот Закон за вода  цената покрај регулаторната комисија за енергетика преку
горивото нафтата  сите тие работи сега регулаторната комисија  ја зима обврската да ја
утврдува цената за вода пиење комисијата ја има и таа обврска да ја утврдува и цената за
отпадни води. Од страна на регулаторната комисија  има испратено двајца консултанти во
книговодството на ЈКП најпрво ги имат утврдено приходите од вода , расходите и имат
дојдено до заклучок дека  минимално што треба да може ЈКП да работи рентабилно
цената се зголемува за о,50 и изнесува 32,36  за тоа Управниот одбор донесе таква
одлука, додека  за утврдување на цената за отпадни води беше паушална и
регулаторната комисија  за енергетика  недава паушално да се факторира за отпадни води
и по нивна методологија утврдија дека бруто цената треба да изнесува 5,61 по
книговодствена  состојба и е утврдено за 2017 година секое домаќинство  троши просек
12 кубика вода и врз основа на тоа се дојде до Заклучок дека цената за реголирање на
отпадни води треба бруто цена да изнесува 5,61 и бруто цена за правни лица 10,62 ден на
м3 што значи цената за отпадни води ке се намали, до тогаш цената изнесуваше 100
денари на м3

Немаше друг пријавено за збор  третата точка: Давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈПКД ,,Турија“Василево за утврдување на цената за собирањер и
одведување на урбани отпадни води беше ставен на гласење од вкупно присутни 13советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема   и ,,воздржани,, 4.

4.По отворената расправа по четвртата  точка од дневниот ред: Предлог- Буџет на
општина Василево за 2019 година за збор се јави Христина Гошева Член на Советот на
општина Василево, поради прилив на средства од 2.200.000 денари предлага
надополнување на Предлог- Буџетот за 2019  и истата да биде составен дел од Буџетот за
2019 година и тоа на приходна ставка 741 трансвери од други нивоа  на влас се зголемува
за 2.200.000 денари и расходна сметка во Ао  програмата се отвара нова ставка 413
тековна резерва и се предвидуват средства во износ од 200.000 денари во програмата АО
ставка 464 разни трансвери се зголемуват средствата во износ 1.750.000 денари  и



програмата Ео се отвара нова ставка 404 надоместоци и се предвидуват средства во износ
од 250.000 денари предлага до Советот да го изгласа.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека на предходната седница
има кажано дека Буџетот за 2019 година е направен според новите правила од
Министерството за финансии се правени во рамки на расположивите средства односно
средствата кои се обезбедени, насоките дадени од Владата на Република Македонија за
изготвување на Буџетите на општините за 2019 година се дека истите треба да се движат
во рамки на просечната реализација од изминатите три години зголемено за 10 %, Ова е
направено со цел од една страна нереално да не се билдат Буџетите и од друга страна да
не се задолжуват општините. Доколку се обезбедат повеќе средства истите ќе се
реализират преку зголемување и ребаланс на Буџетот рече во своето образложение
градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев Рече дека вкупниот Буџет за 2019
година изнесува 170.100.150 денари од кој основен Буџет 91,366.350 денари тоа се
средства од владата кој што ги префрла на локалната самоуправ за раздолжување на
долгови према приватниот сектор тоа се околу 30.000.000 денари Основниот Буџетет  ќе
изнесува 62.000.000 реален и устварлив 5.730.000 расходи од самофинансирачки
активности приходи кој што ги имат самите училишта плаќање на месечни надоместоци и
чланарини. Блок дотаците за училиштата оваа година се накачени од страна на владата
изнесуват 68.000.000 денари за плати на вработените во училиштата, 5.000.000 денари
средства кој што треба да бидат префрлени на сметка на општина Василево за изградба
на улица во Василево од поштата до повеќенаменското игралиште и улиуцата што е
изградена  во Василево према ресторанот Мисстон и улица во Старо Владевци.

Марјан Трајков рече на дневен ред е точката за изгласување на Предлог Буџетот за
2019 година  предмалку советничката Христина Гошева предложи надополнување на
Буџетот уште за 2.200.000 денари смета дека  прво треба предлогот да се стави на гласење
да се направи надополнување на Буџетот  па после да се расправа за Буџетот за 2019
година.

Предлогот на Христина Гошева за надополнување на Предлог- Буџетот за 2019  и
истата да биде составен дел од Буџетот за 2019 година и тоа на приходна ставка 741
трансвери од други нивоа  на влас се зголемува за 2.200.000 денари и расходна сметка во
Ао  програмата се отвара нова ставка 413 тековна резерва и се предвидуват средства во
износ од 200.000 денари во програмата АО ставка 464 разни трансвери се зголемуват
средствата во износ 1.750.000 денари  и  програмата Ео се отвара нова ставка 404
надоместоци и се предвидуват средства во износ од 250.000 денари, беше ставен нагласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со9 гласа,, за,, ,, против,, 4 и ,, воздржани,, нема.Четвртата точка: Предлог- Буџет на општина Василево за 2019 година со усвоеното
надополнување на Предлог- Буџетот за 2019  и истата да биде составен дел од Буџетот за
2019 година и тоа на приходна ставка 741 трансвери од други нивоа  на влас се зголемува
за 2.200.000 денари и расходна сметка во Ао  програмата се отвара нова ставка 413
тековна резерва и се предвидуват средства во износ од 200.000 денари во програмата АО
ставка 464 разни трансвери се зголемуват средствата во износ 1.750.000 денари  и
програмата Ео се отвара нова ставка 404 надоместоци и се предвидуват средства во износ
од 250.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 13 советници



Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 4 и ,, воздржани,,нема. 5.По отворената расправа по петата точка: Предлог-Одлука за извршување на
Буџетот на општина Василево за 2019 година, никој не се јави за збор збор беше ставенна гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвоисо 9 гласа,, за,, ,, против,, 4   и ,, воздржани,, нема.6.По отворената расправа по шестата точка: Предлог-Одлука за утврдување на
вредноста  на бодот за плати на државните службеници за 2019 година, никој не се јави за
збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4.7.По отворената расправа по седмата точка: Давање согласност на Годишниот план
за обука на општинската аддминистрација  за 2019 година, никој не се јави за збор бешеставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево јаусвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема   и ,, воздржани,, 4.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстeПанев ја затвори  17- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,

Крсте Панев


