
З А П И С Н И К

Од 20-та редовна  седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево ја одржа 20-та редовна  седница  на ден 29.03.2019година (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 присуствуваа советниците: НеџатМеминов, Виолета Ристова, Атанас Ристов и Ракип Асанов.На седницата присуствуваа Верче Миткова, Славе Андонов претставници одопштинската аддминистрација, Соња Ничева директор на ООУ Атанас Нивичански од НоваМаала, Стојан Тимов директор на ООУ ,, Гоце Делчев Василево“, Митко Јанев вд директор
на JOУДГ,, Прва Радост“ Василево, и Васе Костадинов и Снежана Костова преставници
од ЈПКД,,Турија,, Василево.Пред да биде предложен дневниот ред за работа на седницата беше ставен нагласење записникот од 19-та седница на Совет на општина Василево одржана на ден01.03.2019 година, немаше забелешќи, од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За работа на 20-та седница на Советот на општина Василево беше предложенследниот дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2018 година.

2. Годишен извештај на општина Василево за 2018 година.

3. Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2018 година.

4. Давање  согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево
за 2018 година .

5. Давање  согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното   претпријатие за комунални
дејности ,,Турија,, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2018 година.

6. Давање  согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2019
година.

7. Завршна сметка на ООУ ,,Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2019 година.

8. Pредлог-Rешение za razre[uvawe i imenuvawe na член na Комисијата за еднакви можности.



9. Pредлог-Rешение za razre[uvawe i imenuvawe na член na Комисијата за земјоделие и
заштита на животните и растенијата.

10. Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски или материјални
средства поднесено од Македонска Православна Црква – Охридска архиепископија
Струмичка епархија – Парохија Василевска.

11.Предлог-Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни
плакати за изборите во 2019 година со обезбедени еднакви услови на сите организатори
на изборната кампања во општина Василево.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 20 - та седница на Советот на
општина Василево за збор се јави Христина Гошева член на Советот на општина Василево
предложи два предлога:

Поради престојните претседателски избори општината законски не е во можност да
одобрува финансиски средства од тие причини предложи да се иземе десетата точка од
дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски или
материјални средства поднесено од Македонска Православна Црква – Охридска
архиепископија  Струмичка епархија – Парохија Василевска.
И вториот предлог како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог-

завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево.
Немаше друг пријавено за збор првиот предлог на Христина Гошева да се иземе

десетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за добивање на
финансиски или материјални средства поднесено од Македонска Православна Црква –
Охридска архиепископија  Струмичка епархија – Парохија Василевска, беше ставен нагласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со11 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.Вториот предлог како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог-
завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево, беше ставен на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 10ми денескагласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.Дневниот ред за работа на 20-та седница на Советот на општина Василево соусвоените измени и надополнувања да се иземе десетата точка од дневниот ред:
Донесување на Одлука по Барањето за добивање на финансиски или материјални
средства поднесено од Македонска Православна Црква – Охридска архиепископија
Струмичка епархија – Парохија Василевска.
И вториот предлог како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог-

завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево, беше ставен на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,,против,,    и ,, воздржани,, нема.



1.По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Завршна сметка на
Буџетот на општина Василево за 2018 година, за збор се јави Крсте Панев претседател  на  Советот
на општина Василево рече дека поради немање кворум за работа комисијата за финансии не се
состана предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор : првата точка Завршна сметка на Буџетот на општина Василево
за 2018 година беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,4 и ,, воздржани,, нема.2.По отворената расправа по втората  точка од дневниот ред Годишен извештај на
општина Василево за 2018 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 7 гласа,, за,,,, против,,4   и ,, воздржани,, нема.

3.По отворената расправа по третата  точка од дневниот ред: Завршна сметка на
Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2018 година за збор се јави Марјан
Трајков побара образложение.

Митко Јанев вд директор на JOУДГ“Прва Радост“ Василево рече дека  детската градинка
во Василево има три сметки од кој што на две сметки има средства  и третата е донаторска нема
никакви средства. Од сметката 903 вработените примат плата тие се буџетски средства и од тие
средства се дели плата на вработените и се покриват дел од трошковите на градинката.
Сметка 787 тоа се приходни средства тука градинката остварува приходи од наплата на децата во
градинката и приходи од готвење на храна за социјалците. Оваа година  тука има приходи и од
општината Босилово од минатата година каде што имаше вработено еден вработен по два месеци
кој работеше во градинката во Моноспитово тие средства ги покрива општина Босилово, исто така
дел од средствата се за покривање трошкови на градинката.

Немаше друг пријавно за збор третата  точка од дневниот ред: Завршна сметка на
Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2018 година беше ставена на гласењеод вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со гласа 7гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4.

4.По отворената расправа по четвртата  точка од дневниот ред: Давање  согласност на
Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2018 година, за збор се
јави Марјан Трајков побара образложение рече дека освен оваа има и друга точка за
распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2018
година. побара образложение.

Васе Костадинов претставник од ЈПКД ,,Турија“ Василево во врска со финансовиот извешта
рече дека вкупните приходи за 2018 на ЈКП Турија изнесуват 19.627.811, оо денари од кој приходи



од услуги 19.147.462,оо денари од кој приходи од комунален отпад 2.822.712,оо денари приходи
од уредување и одржување 1.796.877,оо денари, приходи од вода 8.242.455,оо денари тука спагат
физички и правни лица, приходи од ровокопач 1.853.964,оо денари, приходи од приклуцок од
водовод 1.130.274,оо денари, приходи од улично осветлување 963.376,оо денари, приходи од
приклучок на канализација 2.080.394,оо денари, приходи од други услуги 81.000 и приходи од
канализација за одржување тука спагат 100 и 200 денари за физички и правни лица 176.400,оо
денари. Други приходи 480.349,оо денари од кој вишоци на платени пенали и казни 53.621,оо
денари, приходи од отпис на обврски 105.727,оо денари од предходните години 5.975,оо и
приходи од канализација 4008,оо  денари. Додека расходите на ЈПКД ,,Турија“ Василево изнесуват
19.320.635,оо денари  трошкови 7.405.931,оо денари тука спаѓат потрошени суровини, материјали
за приклучок на вода, канализација, потрошен материјал, хлор, работна облека и потрошен
канцелариски материал, потрошена техничка вода, потрошено гориво и уљ, потрошени резервни
делови, одпис на инвентар и автогуми, транспортни средства, поштенски и телефонски услуги,
услуги за одржување закупнина, трошоци за регистирација на возила и останати услуги тука спагат
поправките на целокупната опрема, поправка на водоводната мрежа и канализациона мрежа,
бруто плати на вработените 8.248.239,оо денари, амортизација на опрема 738.851,оо денари и
останати трошкови 2.836.246,оо денари, расходи по основ на камата казни и пенали 97.368,оо
денариРече дека вкупните приходи се поголеми од расходите за 307.176,оо денари од кој  данок
на добивка 45.665,оо денари и нето добивка 261.511,оо денари направено споредба меѓу 2017 и
2018 со вкупен број на корисници со кој располага ЈПКД ,,Турија“ Василево за водовод и
водоводна мрежа.

По затворената расправа по четвртата  точка од дневниот ред: Давање  согласност на
Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2018 година, бешеставен на гласење од вкупно 11 присутни  советници Советот на општина Василевого усвои со7 гласа,, за,, ,, против,, 4 и ,, воздржани,, нема.

5.По отворената расправа по петата точка: . Давање  согласност на Одлуката на
Управниот одбор на Јавното   претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за
распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2018
година, никој не с јави за збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советнициСоветот на општина Василево со 7 гласа,, за,, ,, против,,4 и ,, воздржани,, нема.6.По отворената расправа по шестата точка: Давање  согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2019 година за збор се јави Блаже Коцев претседател
на комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата  ја разгледа од 3 присутни
члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,, 4   и ,, воздржани,, нема.Марјан Трајков праша околу 20 –те вработувања дали се веќе на работа или ќеима нови огласи за вработувања нови лица, праша дали со нето добивка од 261.511,оо
денариќе бидат покриени тие вработувања.

Снежана Костова претставник од ЈПКД,,Турија,, Василево во годишниот план за вработување
за 2019 година рече дека тие 20 вработувања се слободни сите места од нив 8 се испразнети овааа
година, некој со отказ некој спогодбено заминале од работа има лаборант на филтер станицата
кој е починат има испразнето место техничар за изведба на приклучоци заминато во инвалидна



пензија што значи од 20- те вработени 8 се новоиспразнети а за другите никогаш немало
вработување секогаш биле слободни работни места во систематизацијата.

По затворената расправа шестата точка: Давање  согласност на Годишниот план за
вработување на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2019 година беше ставена на гласење од вкупно11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,,против,, 4 и ,, воздржани,, нема. 7.По отворената расправа по седмата Завршна сметка на ООУ ,,Атанас Нивичански,, Нова
Маала за 2019 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,,против,, нема и ,, воздржани,, 4 8.По отворената расправа по осмата точка: Pредлог-Rешение za razre[uvawe i
imenuvawe na член na Комисијата за еднакви можности за збор се јави Крсте Панев претседател
на комисијата за Мандатни прашања избор и именувањерече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 5 писутни члена го разреши со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаИлми Мустафов и на негово место за член на комисијата за еднакви можности јаназначи Христина ГошеваНемаше друг пријавено за збор осмата точка: Pредлог-Rешение za razre[uvawe на
членот Илми Мустафов i на негово место за член na Комисијата за еднакви можности да биде
назнача Христина Гошева беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советнициСоветот на општина Василево го разреши Илми мустафов со11 гласа,, за,, ,, против,,и ,, воздржани,, нема и на негово место ја назначи Христина Гошева.

9.По отворената расправа по деветата точка: Pредлог-Rешение za razre[uvawe i
imenuvawe na член na Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата за збор се
јави Крсте Панев претседател  на комисијата за Мандатни прашања избор и именувањерече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 5 писутни члена ја разреши со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и,, воздржани,, нема Христина Гошева и на нејзино место за член на комисијата за за
земјоделие и заштита на животните и растенијата го назначи Илми МустафовНемаше друг пријавено за збор деветата точка: Pредлог-Rешение za razre[uvawe
на членот Христина Гошева i на нејзино  место за член na Комисијата за земјоделие и заштита на
животните и растенијата да биде назначен Илми Мустафов беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја разреши ХристинаГошева со11  гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема и на нејзино место гоназначи Илми Мустафов.

10.По отворената расправа по десетата точка: Предлог-Одлука за утврдување на места
на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2019 година со



обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина
Василево. за збор се јави Крсте Панев претседател  на  Советот на општина Василево рече дека
поради немање кворум за работа комисијата за Општествени дејности не се состана предлага до
Советот да ја разгледа и усвои.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево предлага во 10 – та точка од член 2
и став 2 каде што пишува:Во населено место Градашорци на трафостаница 2 и на зидот на домот
на културата да се иземе од реченицата: и на зидот на домот и да гласа: Во населеното место
Градашорци на трафостаница 2

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Крсте Панев направената измена во 10 – та
точка од член 2 и став 2 каде што пишува:Во населено место Градашорци на трафостаница 2 и на
зидот на домот на културата, да се иземе од реченицата: и на зидот на домот и  да гласа: Во
населеното место Градашорци на трафостаница 2 беше ставен на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,,против,,    и ,, воздржани,, нема.

Предлог-Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат
изборни плакати за изборите во 2019 година со обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампања во општина Василево со направената и усвоена
измена во 10 – та точка од член 2 и став 2 да стои: Во населеното место Градашорци на
трафостаница 2 беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема.11.По отворената расправа по единаесетата точка: Предлог- завршна сметка на ООУ
„Гоце Делчев“ Василево, никој не с јави за збор беше ставен на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево со 7 гласа,, за,, ,, против,,нема и,, воздржани,, 4
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево КрстeПанев ја затвори  20- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев


