
З А П И С Н И К

Од 19-та редовна  седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево ја одржа 19-та редовна  седница  на ден 01.03.2019година (Петок) со почеток во 10.00 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 присуствуваа советниците: АтанасРистов, Виолета Ристова и Неџат Меминов.На седницата присуствуваа Верче Миткова, Горан Андонов претставници одопштинската аддминистрација и Јасмина Соколова претставник од ООУ „АтанасНивичански“ од Нова Маала.Пред да биде предложен дневниот ред за работа на седницата беше ставен нагласење записникот од 18-та седница на Совет на општина Василево одржана на ден30.01.2019 година, немаше забелешќи, беше ставен на гласење од вкупно присутни12 советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема.Записникот од вонредната седница одржана на 21.02.2019 година немашезабелешки,  беше ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот наопштина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Записникот од вонредната седница одржана на 15.02.2019 година немашезабелешки,  беше ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот наопштина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За работа на 19-та седница на Советот на општина Василево беше предложенследниот дневен ред:
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Полугодишен извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански“ с.Нова Маала за
учебната 2018/2019 година

2. 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.1765 во КО Василево вон г.р.

3. Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Василево За реализација на
проектот за улица во с.Нова Маала до резервоар.

4. Предлог-Спогодба за измена и дополнување на Спогодбата за начинот и условите
за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за
општините:Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

5. Барање од ООУ „Атанас Нивичански“ с.Нова Маала за разрешување на член во
Училишниот одбор и назначување на нов член на Училишниот одбор во
ООУ„Атанас Нивичански“ с.Нова Маала.

6. Предлог план за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на
Општина Василево (2019-2021).



7. Предлог-Одлука за давање на времено користење без надоместок на недвижни
ствари – простор на Министерството за труд и социјална политика - Скопје,
Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.

8. Донесување на Одлука по барање за спонзорство за организација на Ловечка
вечер поднесено од ловно друштво „Гоце Делчев“ Босилово.

9. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за оградување на
гробишта во с.Нова Маала поднесено од Претседателот на црковниот одбор во
с.Нова Маала.

10. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за потребите на
џамијата во с.Градошорци поднесено од Џамискиот одбор на с.Градошорци.

11. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за одбележување на 20
години јубилеј на здружението ЗЗП Агросојуз-Василево поднесено од
Претседателот на Управен одбор на ЗЗП Агросојуз.

12. Донесување на Одлука по барање за спонзорство за организација на Ловечка
вечер поднесено од ловно друштво „Фазан“ Василево.

13. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за изградба на ново
крштелно во храмот „Св. Наум Охридски“ с.Чанаклија поднесено од свештеникот и
црковното настојателство при храмот „Св. Наум Охридски“ с.Чанаклија.

14. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за технички помагала
електронски уреди на здружението „Басмак Василево“ поднесено од
Претседателот на Здружението „Басмак Василево“ од с.Василево .

15. Донесување на Одлука по барање за спонзорство за организација на Ловечка
вечер поднесено од ловно друштво „Беласица“ Струмица.

16. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош  поднесено од Димитраќ
Митев од с.Градашорци бр.31.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 19 - та седница на Советот на
општина Василево за збор се јави Христина Гошева член на Советот на општина Василево
предлага да се иземат точките што се Барања за финансиска помош и спонзорства
поднесени од правни и физички лица од 8 до 16 точка од дневниот ред истите да бидат
разгледани по веке распишаните претседателските избори. Причина за иземање на
точките е од денот на распишување на избори Советот нема право да донесува Одлуки за
доделување финансиска помош и спонзорства.
Тони Малчев предлага како 8 –ма дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог-
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести во 2019 година.Предлогот на Христина Гошева да се иземат точките по Барањата за финансиска
помош и спонзорства од физички и правни лица од 8 до 16-та точка од дневниот редбеше ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.Предлогот на Тони Малчев:  како 8 точка од дневниот ред да биде Предлог-
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести во 2019 година, 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 за работа на 19-та седница на Советот на општина Василево соусвоените измени и надополнувања да се иземат  точките по Барањата за финансиска
помош и спонзорства од физички и правни лица од 8 до 16-та точка од дневниот ред
и  како 8 дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог- Програма за

спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019
година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот наопштина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.

1.По отворената расправа по првата точка од дневниот ред Полугодишен извештај
за работата на ООУ „Атанас Нивичански“ с.Нова Маала за учебната 2018/2019 година
немаше пријавено за збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 12 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,,5. 2.По отворената расправа по втората  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.1765 во
КО Василево вон г.р. за збор се јави Марјан Трајков побара образложение .

Горан Андонов претставник од општинската аддминистрација рече дека се работи за
парцела  на која што веќе има легализирано објект но сега има нов објект за секој објект
треба посебно да се гласа на Совет. Се работи за парцела која се наоѓа до  опфатот на
границата на Генералниот урбанистички план за село Василево.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.1765 во КО Василево вон г.р беше ставенна гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвоисо 7 гласа,, за,, ,, против,, нема    и ,, воздржани,, 5.

3.По отворената расправа по третата  точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
сопствено учество на Општина Василево за реализација на проектот за улица во с.Нова
Маала до резервоар, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупноприсутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,,против,, и ,, воздржани,, нема.

4.



По отворената расправа по четвртата  точка од дневниот ред Предлог-Спогодба за
измена и дополнување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање
на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините:Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупноприсутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,,против,,    и ,, воздржани,, нема.

5.По отворената расправа по петата точка Барање од ООУ „Атанас Нивичански“
с.Нова Маала за разрешување на член во Училишниот одбор и назначување на нов член
на Училишниот одбор во ООУ„Атанас Нивичански“ с.Нова Маала за збор се јави Крсте
Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека досегашниот член на
училишниот одбор Ели Горгиева од Нова Маала сега веќе не живее таму  не се знае каде е
иселена  од тие причини  предлага да се разреши досегашниот член на Училишниот одбор
во ООУ ,, Атанас Нивичански“ од Новаа Мала Ели Горгиева и на незино место  да се
назначи  Виолета Тонева.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Крсте Панев да се разреши досегашниот
член на Училишниот одбор во ООУ ,, Атанас Нивичански“ Ели Горгиева од Новаа Мала и
на незино место  да се назначи  Виолета Тонева беше ставен на гласење од вкупноприсутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 7 гласа,, за,, ,,против,, нема    и ,, воздржани,, 5.Петата точка Барање од ООУ „Атанас Нивичански“ с.Нова Маала за разрешување на
член во Училишниот одбор и назначување на нов член на Училишниот одбор во
ООУ„Атанас Нивичански“ с.Нова Маала беше ставен на гласење од вкупно присутни 12советници Советот на општина Василево со 7 гласа,, за,, ,, против,, нема    и ,,воздржани,, 5. Ја разреши  Ели Горгиева и за нов член на Училишниот одбор воООУ„Атанас Нивичански“ с.Нова Маала ја назначи Виолета Тонева.

6.По отворената расправа по шестата точка: Предлог план за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Василево (2019-2021).
никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупно присутни 12 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,   и ,, воздржани,,нема. 7.По отворената расправа по седмата точка Предлог-Одлука за давање на времено
користење без надоместок на недвижни ствари – простор на Министерството за труд и
социјална политика - Скопје, Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица за
збор,се јави Наце Коцев член на Советот од општина Василево праша зошто баш сега пред



изборите, каде ќе биде просторијата во општината или во Јавното претпријатие за
комунални дејности и кои услуги ќе ги нуди на граѓаните.

Верче Миткова претставник од општинската аддминистрација даде Образложение
рече дека просторија ке биде доделена во сегашната здравствена  болница  во Василево
по барање на  Центарот за социјални работи Струмица со цел давање социјални услуги на
граѓаните на општина Василево.  Советот треба да донесе Одлука за давање на времено
користење без надоместок на недвижни ствари – простор на Министерството за труд и
социјална политика – Скопје, Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица
согласно која на барање на Министерството за труд и социјална политика, општина
Василево на Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица му отстапува
простории за отварање канцеларија во која граѓаните на општина Василево ќе добиваат
социјални услуги. со договор ќе му бидат отстапени на МТСП на одредено време без
надоместок.

Крсто Панов претседател на Советот на општина Василево постаката е покрената пред
шес месеци и нема никаква поврзаност со изборите.

Марјан Трајков бидејки постапката е покрената пред 6 месеци праша дали лицата се
веќе вработени или сега пред изборите  ке се отвара оглас ќе се вработат нови.

Верче Миткова претставник од општинската аддминистрација рече дека постапката е
покрената пред шес месеци но не за вработување туку се работи за донесување  на
Одлука на Совет за доделување просторија за давање на времено користење без
надоместок на недвижни ствари – простор на Министерството за труд и социјална
политика – Скопје, Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица согласно која на
барање на Министерството за труд и социјална политика, општина Василево
на Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица му отстапува простории за
отварање канцеларија во која граѓаните на општина Василево ќе добиваат социјални
услуги. со договор ќе му бидат отстапени на МТСП на одредено време без надоместок.
Околу прашањето за нови вработувања рече дека нема да има нови вработувања
бидејќи сме во изборен процес доколку се успее да се отвори во рок од два месеци ќе
бидат испорачани вработени од општина Струмица.По затворената расправа Предлог-Одлука за давање на времено користење без
надоместок на недвижни ствари – простор на Министерството за труд и социјална
политика - Скопје, Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица беше ставена нагласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со12 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.8.По отворената расправа по осмата точка: Предлог- Програма за спроведување на
општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019 година за збор се
јави Сања Христова член на Советот на општина Василево бидејќи матреалите се касно
доставени пред седница на Совет за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести во матреалите пишува посебни мерќи за заштита на
населението влегува карантин и здравствен надзор и здравствени прегледи на одредени
категории на вработени посебно на лица кој се одредени со закон, имонизација и
хемопрохилакса праша бидејќи ЈПКД ,, Турија“ Василево кој што е под надлежност на



општина Василево има вработени кој што секојдневно се во контакт со комунален отпад
праша дали кај овие работници се вршат здравствени прегледи имонизација и
хемопрохилакса тоа е законска обврска на општина Василево дали ги спроведува овие
мерќи навремено.

Верче Миткова претставник од општинската аддминистрација рече дека согласно
законската обврска постапката е во тек во општина Василево стигнати се дописи и ќе
бидат целосно и навремено извршени здравствени прегледи на вработените што имат
контакт со комунален отпад.

Сања Христова имонизација и хемопрохилакса се прават кај вработени што се во
директен контакт секојдневно изложени инхалационо или контактно посебно за цревниот
вирус се прави само еднаш хемопрохилакса за имонизација а трае заштита три години.
Еднаш мора да бидат направени  заради заштита на вработените бидејќи еден заразен од
вработените кој што е во контакт со населението ќе бидат многу заболени.
Рече дека во антивакционалната кампанија сега што е во тек на медиумите има голем

број на деца што не се вакцинирани  веќе има смртни случаеви во државата од тие
причини мора да се преземат мерќи и активности заради заштита на вработените и
населението кои  што се во контакт со комунален отпад.

По затворената расправа осмата точка: Предлог- Програма за спроведување на
општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019 година, бешеставен на гласење од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево јаусвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстeПанев ја затвори  19- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев


