
З А П И С Н И К

Од 24-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 24-та редовна  седница  на ден 21.08.2019 година(Среда) со почеток во 11.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општинаВасилево.На седницата од оправдани причини не присуствуваше: Виолета РистоваНа седницата присуствуваа: Марјан Јанев градоначалник на општина Василево. ВерчеМиткова, Горан Андонов и Соња Иванова претставници од општинската аддминистрација.Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 24-та седница на Советот на општинаВасилево  беше отворена расправа по записникот од 23-та седница на Совет на општинаВасилево одржана на ден 19.07.2019 година, немаше забелешќи од страна насоветниците,беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За работа на 24-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниотдневен ред:
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година ( К-1).

2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од
01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-2).

3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за
период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-3).

4. Годишен План за вработување на Општина Василево за 2020 година.



5. Годишен план за вработување за 2020 година на ЈПКД .. Турија ,, Василево.

6.Финансиски извештај на ЈП .. Турија ,, за првото полугодие за 2019 година.

7. Давање  согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното   претпријатие за комунални
дејности ,,Турија,, Василево за утврдување на висината на трошоците за прекинување и повторно
прилучување на корисникот на вода.

8. Предлог-Одлука за a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina
Vasilevo.

9. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Муслиев
Фејзи од с.Градошорци ..

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 24-та седница на Советот на
општина Василево за збор се јави Христина Гошева предложи две дополнителни точки:

Како 10 дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог – Одлука  за ангажирање на
тешка механизација  и техничка опрема  за закопување на мрши погинати од болеста
Афричка свинска чума.

И како 11- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука  за
утврдување на локација  за закопување на мрши погинати од болеста Афричка свинска
чума.

Фанче Томова предлага како 12- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог
– Одлука   за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина Василево
од сите ризици и опасности.

И како 13-та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичкко планска документација за проширување на
плански опфат и вклопување на бесправно изграден објект- станбен објект на КП
БР.1121/1 и КП бр 1122 во КО Градашорци – вон г.р

Немаше друг пријавено за збор предложениот предлог на Христина Гошева Како 10 -та
дополнителна точка од дневниот ред да биде:Предлог – Одлука  за ангажирање на тешка
механизација  и техничка опрема  за закопување на мрши погинати од болеста Афричка



свинска чума,беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
Вториот предлог на Христина Гошева како 11-та дополнителна точка од дневниот ред да
биде: Предлог – Одлука  за утврдување на локација  за закопување на мрши погинати од
болеста Афричка свинска чума. ,беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советнициСоветот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Првиот предлог на Фанче Томова како 12- та дополнителна точка од дневниот ред да биде:
Предлог – Одлука   за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина
Василево од сите ризици и опасности, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема.и Вториот предлог на Фанче Томова како13-та точка од дневниот ред да биде: Предлог –
Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичкко планска
документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправно изграден
објект- станбен објект на КП БР.1121/1 и КП бр 1122 во КО Градашорци – вон г.р бешеставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвоисо 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
Дневниот ред со усвоените предлози на Христина Гошева Како 10 дополнителна точка од
дневниот ред да биде:Предлог – Одлука за ангажирање на тешка механизација  и
техничка опрема  за закопување на мрши погинати од болеста Афричка свинска чума.

И како 11- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука  за
утврдување на локација  за закопување на мрши погинати од болеста Афричка свинска
чума.

И двата усвоени предлози на Фанче Томова како 12- та дополнителна точка од дневниот
ред да биде: Предлог – Одлука   за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето
на општина Василево од сите ризици и опасности.

И како 13-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичкко планска документација за
проширување на плански опфат и вклопување на бесправно изграден објект- станбен
објект на КП БР.1121/1 и КП бр 1122 во КО Градашорци – вон г.р беше ставен на гласење
од 14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,и ,, воздржани,, нема.



1.По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за извршување
на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-1). За збор се јави
Атанас Ристов претседател на Комисијата за  финансирање Буџет и локален економски развој рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и,, воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор по првата точка од дневниот ред: Квартален
извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година ( К-1). , беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советнициСоветот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5.

2.По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за доспеаните
а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-
2). ). За збор се јави Атанас Ристов претседател на Комисијата за  финансирање Буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.За збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложениепо точката да бидат запознаени советниците  за да знат за што да  гласат.Соња Иванова одговорна во оделението за финансии рече дека во образец К2 од прегледотна доспеани неподмирени обврски се однесува за периодот од 01.01 .2019 до 30.06.2019обврските распоредени по месеци. Во месец Април има  направено обврски до 30 дена377.648 оо денари обврски до 60 дена  815.930.оо денари од кои има   стари долгови и стариобврски од 33.245.019 од кој вкупно има 34.438.597.оо денари.  За месец  мај до 30 дена  има598.33оо денари до 60 дена 859.068.оо денари, старите обврски се провлекуват одпредходниот месец се зголемени за тековниот од 34.191.350.оо денари. Во месец Јуни до 30дена има 664.312. оо денари до 60 дена  1.283.770.оо вкупно до 30.06.2019 година имаобврски од 35.270.142 денари.Сања Христова член на Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ рече дека во образецот К 2  во образложението се гледа  дека најголем удел сонедоспеани обврски се однесува на исплата на надоместок на советниците средства во износод 909.420.оо денари како обврски за советниците праша каде власта го гледа решението.Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во делот на исплата на надоместокот  насоветниците се касни на одредени месеци, причините не ги гледа во општината рече дека кесе залага како градоначалник во најбрз временски рок да се реголират дел од обврските.  Вопредходниот период мораше да се вратат дел од одредени обврски достасани што



изминатиот рок на плаќање од 3 години и плус месец Август каде што има две кредити заплаќање од кој едниот е вратен се собират средства да се врати и вториот кредит после тоарече дека ке се потруди дел од надоместоците да им бидат подмирени на советниците.Наце Коцев член на Советот на општина Василево постави прашање до градоначалникотзошто ги селектира советниците на некој советници има пуштено средства на некој непраша по која основа ги дели советниците, има сознание дека во месец Јули има пуштенонадоместок на сите советници а за него нема пуштено.Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека не постои партиска поделба занего сите советници се подеднакво битни изберени од граганите. Точно е дека на некоисоветници има дадено по еден до два надоместока поради здравствени причини несака даименува за кого се однесува тоа се еден до два советника, без разлика на било кој одсоветниците има таква потереба градоначалникот рече дека ќе се залага да му надоместоедна до две плати. Рече дека и тој како советник се има соочено со такви проблеми билуслужуван од предходниот градоначалник смета дека во такви ситуации секогаш ќе импомогне на било кој од советниците кој што ќе интервенира  за помош до него какоградоначалник да го исконтактира секогаш ќе им биде помогнато доколку не е во можностна  сите да помогне барем таму каде што има потреба од брза интервенција.По затворената расправа втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-2).
). беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево гоусвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5.

3.По отворената расправа по третата точка од дневниот ред : Квартален извештај за промените
на состојбата на задолжување на општина Василево за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
( К-3). ). За збор се јави Атанас Ристов претседател на Комисијата за  финансирање Буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор: Квартален извештај за промените на состојбата на
задолжување на општина Василево за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година ( К-3). ). ). бешеставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвоисо 9 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5.



4.По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Годишен План за вработување на
Општина Василево за 2020 година. за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата за
Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 од присутни члена ја усвои
со 4 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор: Годишен План за вработување на Општина Василево за 2020
година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 5 и ,, воздржани,, нема.

5.По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Годишен план за вработување за
2020 година на ЈПКД .. Турија ,, Василево, за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата
за Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 од присутни члена ја
усвои со 4 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение по Пределог –Програмата  за вработување на 20 вработени: Годишен план за вработување за 2020 година на
ЈПКД .. Турија ,, Василево, разгледувајќи ја програмата според него едно работно место можеда извршува еден вработен а е поделено на тројца да бидат вработени.Снежана Костова представник од ЈПКД ,, Турија ,, Василево, рече дека Годишен план за
вработување за 2019 година беше ист со ист број на вработени а не се реализира ниту едно
вработување, последните вработувања беа во 2018 година  секогаш вработување се бара на сите
работни места. Според систематизацијата има 20 слободни места на кој што треба да се даде
согласност од Советот но не значи дека тие вработувања ќе се реализират, што значи дека има
потреба Советот да даде согласност а колку ќе се реализира зависи од текот на работата дали ќе
има потреба за вработување.

Сања Христова член на Советот на општина Василево моментално вработени во ЈПКД ,, Турија ,,
Василево се 27 а барањето за нови вработување е 20 доколку бидат одобрени сите од страна на
Министерството праша како ке се справат со тоа, земат редовно плата според неа работници
фалат а се трупа аддминистрација.Снежана Костова представник од ЈПКД ,, Турија ,, Василево, рече дека се бара само согласнос од
Советот за сите слободни места од систематизацијата можеби и во 2020 година ќе нема ниедно
вработување и за 2019 година се бараше за 20 слободни места а не се реализирани ниедно
работно место се бара само согласност. Во систематизацијата има предвидено 47 работни места
најмногу да се реализират 2до 3 работни места и доколку се јави потреба  во 2020 година само се
бара согласност за да има отворени слободни работни места, моментално нема потреба од
вработување.



Немаше друг пријавено за збор: Годишен план за вработување за 2020 година на ЈПКД .. Турија
,, Василево, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 5 и ,, воздржани,, нема.

6.По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Финансиски извештај на ЈП ..
Турија ,, Василево за првото полугодие 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 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема.Марјан Трајков член на Советот на општина Василево има потреба од вработување нанадворешни членови за привремени вработувања се трошат 467.729 денари, смета декаподобро е да се вработат од колку да се плаќа за такви услуги за репрезентација 122.000денари и за привремено вработување 467.000 денари според него не баш мали цифри затоасамите претпријатија ќе бидат принудени од 20  да  се вработат барем 5 побарао подеталнобразложение.Васе Косатадинов претставник од ЈП .. Турија ,, Василево рече дека дискусиите на Марјан
Трајков држи место доколку има вработувања  нема ЈКП да плаќа провизија 5% . на Агенцијата за
привремени вработувања туку трошковите ќе бидат намалени за огласи за привремени
вработувања.Немаше друг пријавено за збор: Финансиски извештај на ЈП .. Турија ,, Василево за првото
полугодие за 2019 година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советотна општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, 5 и ,, воздржани,, нема.

7.По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Давање  согласност на Одлуката на
Управниот одбор на Јавното   претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за
утврдување на висината на трошоците за прекинување и повторно прилучување на корисникот на
вода, за збор се јави Атанас Ристов претседател на Комисијата за  финансирање Буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Марјан Трајков член на Советот на општина Василево смета дека треба да се зголемиквалитетот на услугите, граганите да бидат задоволни од услугите може да се собератповеќе корисници и да го тужат јавното комунално претпријатие бидејќи пијат нечиста водакупуват вода за пиење граѓаните плакат 250 евра за приклучок за да се приклучат порадинекоја причина што не можел некој да плати биле исклучени, после за да се приклучи пак



треба да плати 1000 денари смета дека не е во ред упати апел до директорот на ЈКП запоголемо внимание околу водата за пење.Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека комплетно не се согласува  соизлагањето на советникот Марјан Трајков за квалитетот на водата за пиење каде штомоментално е и член на комисијата за штети  секојдневно е во општината го повика  личнода ги разгледа резултатите  за квалитетот на водата за  последните месеци од кога сенаправи реконструкција  на филтер станицата на Ташли Баир Едрениково многу е зголеменквалитетот на водата за пиење. Општина Василво има поднесено два проектиреконструкција на филтер станица  Ташли Баир  во Министерството за Транспорт и врски иво влада на Република  Северна Македонија и изградба на нова филтер станица воДобрашинци не се соглљасува дека квалитетот на водата за пиење не е добар тоа што некојод граганите што купуват вода за пиење е нивно право, водата за пиење е квалитетназдравствено исправна за пиење. Во делот за приклучувањето не е негова надлежност да даваобразложение за приклучување и исклучување рече дека секојдневно се обраќат луге кајнего во општината, тука не станува за луге што имат долг од 2.500 денари или 6.000 денаритуку станува збор за  луѓе што ќе бидат опфатени со исклучување на вода што имат долг од60.000 денари кој воопште не плакале за вода за пиење 20.000 и 30.000 денари кој што ногупати имале обеќано кога ќе земат пари од тутун и субвенциии ќе го исплатат долгот. Сеимало разбирање од страна на ЈКП но и од кога ќе ги добијат парите пак не платиле.Марјан Јанев градоначалник на општина Василево за да фунционира јавното комуналнопретпријатие и општината рече дека мора граѓаните да си ги подмират давачките. Тука нестанува збор за домаќинства што имат малечок долг, има луге од приклучување наводоводот немат воопшто платено, смета дека за повторно приклучување на водата 1000денари се малку во одредени случаи за да се исклучи водата се праќа и механизација којашто има трошкови, има амортизација се праќат вработени мора трошковите да бидатпокриени.
Марјан Трајков рече дека  треба да се обрати внимание на водоводната линијата припоројни дождови водата се мати да се провери каде навлегува  нечиста вода.Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека за тоа ќе биде известендиректорот на ЈКП да се провери.Снежана Костова анализа на водата не се прави на филтер станицата туку Центарот за јавноздравје оди по случаен избор и прави анализи од различни места.По затворената расправа седмата точка: Давање  согласност на Одлуката на Управниот одбор
на Јавното   претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за утврдување на висината на
трошоците за прекинување и повторно прилучување на корисникот на вода, беше ставен нагласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,,за,, ,, против,, 5 и ,, воздржани,, нема.



8.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: . Предлог-Одлука за a`urirawe na
Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo. За збор се јави Неџат Меминов
претседател на Комисијата за општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 1
Немаше дреуг пријавено за збор, Предлог-Одлука за a`urirawe na Procenata na
zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo, беше ставен на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, нема.

9.

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства поднесено од Муслиев Фејзи од с.Градошорци .за збор
се јави Атанас Ристов претседател на Комисијата за  финансирање Буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата го разгледа  беше усвоен предлогот да се доделат
средства во износ од 6000 денари од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во износ од
6.000 денари по Барање за финансиски средства поднесено од Муслиев Фејзи од
с.Градошорци беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.Деветата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства поднесено од Муслиев Фејзи од с.Градошорцисо усвоениот предлог од
комисијата се доделат средства во износ од 6.000 денари, беше ставен на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, нема.

10.

По отворената расправа по 10 –та точка од дневниот ред:Предлог – Одлука  за ангажирање
на тешка механизација  и техничка опрема  за закопување на мрши погинати од болеста
Афричка свинска чума, никој не сер јави за збор, беше ставен на гласење од вкупноприсутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, нема.

11.По отворената расправа по 11 –та точка од дневниот ред: Предлог – Одлука  за утврдување
на локација  за закопување на мрши погинати од болеста Афричка свинска чума. никој не
сер јави за збор, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот наопштина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.



12.По отворената расправа по 12 –та точка од дневниот ред: Предлог – Одлука   за
доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите
ризици и опасности, никој не сер јави за збор, беше ставен на гласење од вкупно присутни14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, нема.

13.

По отворената расправа по 13 –та точка од дневниот ред: : Предлог – Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичкко планска документација за
проширување на плански опфат и вклопување на бесправно изграден објект- станбен
објект на КП БР.1121/1 и КП бр 1122 во КО Градашорци – вон г.р, никој не сер јави за
збор, беше ставен на гласење од вкупно присутни 14 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 4.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крстe Панев јазатвори  24- та  седница на Советот на општина Василево.

Записничар:Зора Коларова
Совет на општина Василево

Претседател,

Крсте Панев


