
З А П И С Н И К

Од третата редовна  седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа 3-та  седница  на ден 05.12.2017 година (Вторник) со
почеток во 12.30 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
       Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.
       На седницата неоправдано отсутни беа  Виолета Ристова и Наце Коцев.
       На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи и јавни дејности, Бранко
Андонов, Ацо Митев, Митко Јанев и Симона Шонтевска представници од општинската
аддминистрација и средствата за јавно информирање.
         По отворената расправа по записникот од втората  седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 20.11.2017 година немаше забелешќи беше ставен на гласење од вкупно
присутни 13  советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

       За работа на третата седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Измени и дополнувања на Годишната Програма за работа на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево
2.Извештај за работата на ОИК Василево за реализација на локалните избори 2017
година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година
3.Финансиски извештај за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите
преку ОИК.
4. Финансиски извештај за надоместок на ОИК Василево и ИО Василево.
5.Предлог-Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2018 година.
6.Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2018 година.
7.Предлог-Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна
сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2018 година.
8.Предлог-Programa za odr`uvawe и проширување na javnoto osvetluvawe na podra~jeto
na opшtina Vasilevo за 2018 година.
9.Предлог-Programa za sport i rekreacija и манифестации na podra~jeto na opшtina

Vasilevo за 2018 година.
10.Предлог- Programa za izgradba i rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo opшtina
Vasilevo за 2018 година
11.Предлог-Programa za lokalen ekonomski razvoj na podra~jeto na opшtina Vasilevo за

2018 година.
12.Предлог- Programa za izgradba,rekonstrukcija,odr`uvawe i zaшtita na lokalnite
patiшta i ulici na opшtina Vasilevo za 2018 godina

13.Предлог-Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2018 година. –
14.Предлог-Programa za изработка на урбанистички планови во opшtina Vasilevo за 2018
година



15.Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на
општина Василево.
16.Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните
подрачја на општина Василево за 2018 година
17.Предлог- Programa za изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во
opшtina Vasilevo za 2018 godina
18.Предлог-Програма za komunalni dejnosti na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018
година.
19.Предлог-Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот
на територијата на општина Василево
20.Predlog-Programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji[te vo
sopstvenost na R.M. na podra~jeto na Op[tina Vasilevo za 2018 godina. –

21. Predlog-Programa za aktivnostite na Op[tina Vasilevo vo oblasta na za[titata и
spasuvaweto,protivpoжарната заштита и справување со кризи во 2018 година.
22. Predlog - Programa za rabota na Sovetot na opшtina Vasilevo za 2018 godina.-
23. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-
планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект-семејна станбена куќа на К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон г.р
24. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од  ЗЗП
,,Агросојуз ,, Василево.
25. Донесување на Одлука по Барањето за парични награди на наставници поднесено од
ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево

         По отворената расправа по дневниот ред за збор се јави Марјан Јанев градоначалник на
општина Василево во врска со Барањето на Советничката група на ВМРО – ДПМНЕ од минатата
седница рече дека за 2017 година Општина Василево на Ловното друштво ,, Фазан“ од с. Василево
има исплатено 55.000 денари, 35.000 денари за организирање на традиционална ловечка вечер
одржана на 08.03.2017 година и 20.000 денари за реконструкција и одржување на единствениот
ловен резерватна диви свињи,срни кој се наога во с. Добрашинци а е под концесија на Ловното
друштво ,,Фазан“ од Василево и одобрени не исплатени финансиски средства во 2017 година
20.000 за организирање на традиционален турнир во стрелање на глинени мети-дисциплина Трап
и 20.000 денари за доградба, проширување и модернизација на стрелиште наменето за ловно и
спортско стрелаштво дисциплина ,, ТРАП “
         Костадинка Печеникова член на Советот на Општина Василево предлага надополнување на
дневниот ред:  како 26 – точка од дневниот ред да биде: Барање за финансиски средства
поднесено од Славица Витанова од с. Василево.
         Предлогот на Костадинка Печеникова како 26 – точка од дневниот ред да биде:Барање за
финансиски средства поднесено од Славица Витанова од с. Василево, беше ставен на гласење од
13 присутни советници Советот на Општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.
Дневниот ред со направените надополнувања како 26 – точка од дневниот ред да биде:Барање за
финансиски средства поднесено од Славица Витанова од с. Василево, беше ставен на гласење од
13 присутни советници Советот на Општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.



1.
По отворената расправа по првата точка: Измени и дополнувања на Годишната Програма за работа на

ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево  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 5 гласа ,, за,, ,,
против,,  и ,, воздржан,, нема. Предлага до Советот и тој да ја усвои

Немаше друг пријавено за збор првата точка: Измени и дополнувања на Годишната Програма за
работа на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево, беше ставен на гласење од 13 присутни советници
Советот на Општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

2.
         По отворената расправа по втората точка:Извештај за работата на ОИК Василево за
реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до
15.10.2017 година за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за финансии рече
дека комисијата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,,
нема. Предлага до Советот и тој да ја усвои.

Немаше др пријавено за збор втората точка:Извештај за работата на ОИК Василево за
реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017
година, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево го усвои
со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

3.
       По отворената расправа по третата точка: Финансиски извештај за реализирани приходи и

трошоци за оправдување на изборите преку ОИК, за збор се јави Сандра Илиева претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,,
за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема. предлага до Советот и тој да ја усвои.

Немаше др пријавено за збор третата точка: Финансиски извештај за реализирани приходи и
трошоци за оправдување на изборите преку ОИК, беше ставен на гласење од 13 присутни
советници Советот на Општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

4
         По отворената расправа по четвртата точка: Финансиски извештај за надоместок на ОИК
Василево и ИО Василево за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за финансии
рече дека комисијата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема. предлага до Советот и тој да ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка:Финансиски извештај за надоместок на ОИК
Василево и ИО Василево, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина
Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

5.
       По отворената расправа по петата точка: Предлог-Програма за социјална заштита во Општина
Василево за 2018 година, 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 5 гласа ,, за,, ,,
против,,  и ,, воздржан,, нема. Предлага до Советот и тој да ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор петата точка :Предлог-Програма за социјална заштита во
Општина Василево за 2018 година, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на
Општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.



6.
        По отворената расправа по шестата точка: Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во
општина Василево за 2018 година за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за
финансии рече дека комисијата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и
,, воздржан,, нема. предлага до Советот и тој да ја усвои.

Немаше др пријавено за збор шестата точка: Предлог-Програма за заедничка потрошувачка
во општина Василево за 2018 година беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на
Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

7.
        По отворената расправа по седмата точка: Предлог-Програма за поставување на вертикална и
хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за
2018 година за збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека
граѓаните имат забелешка доколку општината може да реагира за патот од влезот на Василево кај
новата црква до поштата патот кој е на РМ моментално  одбележјето кажува дека споредниот пат
има првенство на минување треба општината да реагира до полицијата да се промени за да не
дојде до некоја сообраќајна незгода.
         Бранко Андонов представник од општинската аддминистрација рече дека се однесува за
патот кај клучката на влезот во Василево, овој пат целиот е покрај магистралниот пат или автопат
А4се води како регионален. Влезот во Василево е само крак на А4 лично тој повеќе пати има
шетано со   сообраќајната полиција и од нив има укажано дека реѓионалниот пат има прединство
на минување а бидејќи ,споредниот локален пат се врзува со регионале мора да има  знак СТОП,
тоа е ставено од Македонија пат која што е надлежна да ги поставува  сообраќајните знаци на
регионалните и магистрални патишта, единствено општина Василево треба да реагира но патот е
регионален за тој дел тешко може нешто да се промени сообраќајната сигнализација, таму има
поставено Маќедонија пат.
           Марјан Трајков рече дека според него некој намерно го одстранува знакот за прединство на
минување, може да се случи сообраќајна несреќа и треба да се реагира до МВР да се постави
знакот за првенство на минување.
        Наташа Велкова претседател на комисијата за јавна безбедност, безбедност на сообраќај и
против попожарна заштита рече дека комисијата ја разгледа програмата од 5 присутни члена ја
усвои со со 5 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

Немаше друг пријавено за збор седмата точка: Предлог-Програма за поставување на
вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина
Василево за 2018 година, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина
Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

8.
         По отворената расправа по осмата точка: Предлог-Programa za odr`uvawe и проширување
na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година, За збор се јави
Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната
средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3
гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.

Немаше друг пријавено за збор осмата точка: Предлог-Programa za odr`uvawe и
проширување na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година,
беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.



9.
        По отворената расправа по деветата точка: Предлог-Programa za sport i rekreacija и
манифестации na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година 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 5 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема. Предлага до Советот и тој да
ја усвои.
         Марјан Трајков  разгледувајќи ја програмата за спорт за фудбалскиот клуб Василево има
одредено 2.000 000 денари Одбојкарски клуб  Сушево 250.000 денари и фк. Единство од Пиперево
200.000 денари. Колку што знае фудбалски клуб единство од Пиперево не постои нити
Одбојкарскиот клуб од Сушево а средства се одвоени, побара овие средства да бидат
пренаменети на фудбалски клуб. Василево
          Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека овие средства се предвидени за
2018 година со консултација со граѓани од овие населени места и лица кои учествуват во овие
клубови смета дека преоритет е и имат намера да се активират овие клубови и ќе мора да се
планират овие средства.Смета дека планираните 2.000.000 се доволни за фк. Василево.
          Марјан Трајков Член на Советот по даденото образложение на градоначалникот дека пак ќе
се формират фудбалски клуб единство од Пиперево и Одбојкарскиот клуб од Сушево според него
нема општинско надпреварување за да се доделат тие средства доколку влезат во трета лига
тогаш ке се бара да се одобрат средства, може да се случи да не бидат активирани овие клубови.
          Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече незначи дека манифестациите и
турнирите кој досега се одржувале пак ке се одржуват ние незнаеме дека и понатаму ќе
продолжат да се одржуват но мора во Предлог Програмата да има средства планирано.
         По затворената расправа деветата точка: Предлог-Programa za sport i rekreacija и
манифестации na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година, беше ставена на гласење од
13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.

10.
          По отворената расправа по десетата точка: Предлог- Programa za izgradba i
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo opшtina Vasilevo за 2018 година, за збор се јави
Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната
средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3
гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.
          За збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека
моменталната состојба на водата за пиење во општина Василево е лоша, од дирекцијата има
добиено известување дека водата е заматена  не треба да се пие, смета дека треба да се обрне
внимание на прочистителните станици за да се подобри квалитетот на водата за пиење граѓаните
пијат не исправна вода
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево  рече дека моментално водата за пиење не
е исправна тоа е резултат на последните врнежи на дожд во текот на викендот, се сложува дека
треба да се реагира до ЈКП за да водата се доведе во исправна состојба. Исто се случи и во
предходниот состав и тогаш се реагираше за дел од населените места немаа исправна вода  за
пиење него техничка вода за пиење, се надева дека овој проблем ќе биде решен.

Немаше друг пријавено за збор десетата точка:Предлог- Programa za izgradba i
rekonstrukcija na vodovodnata mre`a vo opшtina Vasilevo за 2018 година,, беше ставена на
гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,,
против,,  и ,, воздржан,, нема.



11.
По отворената расправа по единаесетата точка: Предлог-Programa za lokalen ekonomski

razvoj na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година, за збор се јави Сандра Илиева
претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата ја разгледа од 4 присутни члена ја
усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема. предлага до Советот и тој да ја усвои.
Немаше друг пријавено за збор единаесетата точка: Предлог-Programa za lokalen ekonomski
razvoj na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година, беше ставена на гласење од 13
присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.

12.
         По отворената расправа по дванаесетата точка:Предлог- Programa za
izgradba,rekonstrukcija, odr`uvawe i zaшtita na lokalnite patiшta i ulici na opшtina
Vasilevo za 2018 godina за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам
комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.
        Бранко Трајков член на Советот на општина Василево предлага измена во Предлог
Програмата да влезе изградба на улуца во село Ангелци од водната заедница до првиот мос во
село Ангелци.
       Сања Стојанова  праша дали во програмата за 2018 година е влезено изградба на улицата од
поштата до црквата
       Марјан Јанев градоначалник на општина поради недостиг на средства во Буџетот нема да има
можност во 2018 да се реализира улицата од Поштата до црквата, но смета до крајот на мандатот
ке биде реализирана и ова улица. Рече дека следната недела треба да се подпише договор со
Министерството за Транспорт и врски  за реализација на улицата од поштата до културниот дом
во Василево.
        Марјан Трајков  рече  кога ке се реализира улицата од Поштата до Културниот дом доколку
има можност да се планира за улицата од поштата до црквата барем да бидат  санирани
критичните места  со песок каде што има дупки да не се кршат автомобилите.
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево според него не е да се набилда само
буџетот а не може да се реализират  програмите да бидат изградени повеќе улици кога се знае дека
нема доволно финансиски средста и на крајот на годината ќе има слаба реализација на Буџетот.
Рече дека имаше оглас тендерот е добиен од Скопска фирма при реализација на улиците ќе бидат
санирани и овие дупки.
       Ракип Асанов рече дека во програмата за изградба на улици во с. Висока Мала има малку
планирано изградба на улица од 100 м предлага во програмата да се зголеми на 200 м изградба
улица во Висока Маала.
        Предлогот на Бранко Трајков во Предлог Програмата да влезе изградба на улуца во село
Ангелци од водната заедница до првиот мос во село Ангелци, беше ставена на гласење од 13
присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.
      Предлогот на Ракип Асанов во програмата за изградба на улици од 100м да се зголеми на 200 м
улица во Висока Маала, беше ставена на гласење од 13 присутни советници гласаа 6 гласа,, за“7 ,,
против,,  и ,, воздржан,, нема. Советот на Општина Василево не го  усвои предлогот на Ракип
Асанов.
        Дванаесетата точка: Предлог- Programa za izgradba,rekonstrukcija, odr`uvawe i
zaшtita na lokalnite patiшta i ulici na opшtina Vasilevo za 2018 godina со усвоениот
предлог на    Бранко Трајков Во Предлог Програмата да влезе изградба на улуца во село Ангелци
од водната заедница до првиот мос во село Ангелци, беше ставена на гласење од 13 присутни
советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.



13.
        По отворената расправа по тринаесетата точка: Предлог-Програма за начинот на
пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Василево за 2018 година, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за
урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,,
немаше.

Немаше друг пријавено за збор тринаесетата точка: Предлог-Програма за начинот на
пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Василево за 2018 година,, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот
на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

14.
         По отворената расправа по четиринаесетата точка:Предлог-Programa za изработка на
урбанистички планови во opшtina Vasilevo за 2018 година за збор се јави Крсте Панев
претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,,
,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.
       Сања Христова член на Советот од име на советничката група на ВМРО- ДПМНЕ праша дали
ќе бидат реализирани урбанистичките планови за село, Василево, Грдашорци и Нова Маала.
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече причина што не се изработени
урбанистичките планови е што предходната влас и се уште нема вработено соодветно лице во
општинската аддминистрација во текот на 2018 година ќе биде вработено такво лице со што ке
бидат реализирани тие урбанистички планови.

Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка: Предлог-Programa za изработка на
урбанистички планови во opшtina Vasilevo за 2018 година, беше ставена на гласење од 13
присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.

15.
         По отворената расправа по петнаесетата точка:Предлог-Програма за уредување на
градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево. година за збор се јави
Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната
средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3
гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.

Немаше друг пријавено за збор петнаесетата точка: Предлог-Програма за уредување на
градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево. беше ставена на гласење
од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.

16.
       По отворената расправа по шеснаесетата точка: Предлог-Програма за уредување на
просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018
година, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности
и заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни
члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.



Немаше друг пријавено за збор петнаесетата точка: Предлог-Програма за уредување на
просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018
година беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои
со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

17.
        По отворената расправа по седумнаесетата точка: Предлог- Programa za изградба на
системи за одведување и пречистување на отпадни води во opшtina Vasilevo za 2018 godina, за
збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита
на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои
со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.
        Сања Стојанова член на Советот на општина Василево праша дали има обезбедено средства
за канализација за Василево и дали ќе се реализира во 2018 година.
       Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека општина Василево има
обезбедено средства за канализација за дел на изградба на фекална канализација на улица  во
Влез во Василево на десната страна но не може целосно да се реализира, не е работата само да се
билда буџетот а не може да се реализира. Се опчекуват да се добијат средства дел од Буџетот, дел
од Министерството за Труд и социјална политика и дел од Агенцијата за финансиска подршка.
Смета дека до крајот на мандатот целосно ќе биде реализирана во сите населени места.
        Марјан Трајков рече свесен е дека тоа  е голема инвестиција но треба да се одпочне да се
изготват проекти за цело населено место. Во Василево има три точки каде се собира вода, едното
на влезот во Василево инсестира да се преземат мерки преку цевки ова вода да биде испуштена.
Другата точка е на патот према градашорци и таму се собира доста вода и таму може да се ставаи
преку цеви Фи -90 и третата точка патот према Струмица Стариот пат и на таа точка има вода
според него со малку средства може да се санира и овој проблем.
       Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека проектите за канализација има
изготвено за сите населени места Ангелци, Василево, и Пиперево, документацијата е изготвена но
нема доволно средства за реализација на цела канализација и нема да може да се обезбедат
толку средства. Не може само да се планира а не може да се реализира, ќе има слаба
реализација. Доколку предходната власт реализираше барем по една досега ќе беа реализирани.
Проекти има и ќе се залага за нивна реализација.

Немаше друг пријавено за збор петнаесетата точка: : Предлог- Programa za изградба на
системи за одведување и пречистување на отпадни води во opшtina Vasilevo za 2018 godina
беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

18.
         По отворената расправа по осумнаесетата точка: Предлог-Програма za komunalni

dejnosti na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година, за збор се јави Крсте Панев
претседател на комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,,
,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.

Немаше друг пријавено за збор осумнаесетата точка Предлог-Програма za komunalni
dejnosti na podra~jeto na opшtina Vasilevo за 2018 година, беше ставена на гласење од 13
присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.

19.
          По отворената расправа по деветнаесетата точка: Предлог-Одлука за утврдување на
висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина



Василево, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални
дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3
писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.

Немаше друг пријавено за збор осумнаесетата точка : Предлог-Одлука за утврдување на
висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина
Василево, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја
усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

20.
        По отворената расправа по дваесетата точка: Predlog-Programa za rabota vo oblasta na

raspolagaweto so grade`no zemji[te vo sopstvenost na R.M. na podra~jeto na Op[tina
Vasilevo za 2018 godina, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам
комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, немаше.

Немаше друг пријавено за збор осумнаесетата точка: Predlog-Programa za rabota vo
oblasta na raspolagaweto so grade`no zemji[te vo sopstvenost na R.M. na podra~jeto na
Op[tina Vasilevo za 2018 godina, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот
на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

21.
         По отворената расправа по дваесет и првата точка: Predlog-Programa za aktivnostite na
Op[tina Vasilevo vo oblasta na za[titata и spasuvaweto,protivpoжарната заштита и
справување со кризи во 2018 година. 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 5
гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема. Предлага до Советот и тој да ја усвои.
         Сања Христова  праша во Предлог- Програмата за 2018 година предвидено е да се формира
одделение од 10- 15 луѓе што ќе работат на повик, тие луѓе ќе бидат на територијата на цела
општина Василево. Во програмата се предвидени 150.000 денари. Праша дали со овие средства
што се предвидени ќе бидат платени или ќе бидат повикани за време на кризи, поплави и пожари.
        Митко Јанев представник од општинската аддминистрација како изготвувач на програмата
рече дека секоја година се јавуват такви ситуации за време на пожари и поплави. Во овој случај
предвидено е да се користат вработени од ЈКП. Порано требаше да се формира такво одделение
кој ќе се користи 3 месеци, мај , јуни и јули и Август, бидејќи општината нема средства да ги
плаќа, затоа формира одделение од ЈКП вработени кој се усигурени и за време на криза ќе бидат
вклучени.

Немаше друг пријавено за збор осумнаесетата точка: Predlog-Programa za aktivnostite
na Op[tina Vasilevo vo oblasta na za[titata и spasuvaweto,protivpoжарната заштита и
справување со кризи во 2018 година, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот
на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

22.
         По отворената расправа по дваесет и втората точка: Predlog - Programa za rabota na

Sovetot na opшtina Vasilevo za 2018 godina, за збор се јави Блаже Коцев претседател на
комисијата за изработка на Предлог- Програмата за работа на Советот за 2018 година рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, немаше.

Немаше друг пријавено за збор дваесет и втората точка Predlog - Programa za rabota na
Sovetot na opшtina Vasilevo za 2018 godina, беше ставена на гласење од 13 присутни
советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.



23.
По отворената расправа по дваесет и третата точка:Предлог-Одлука за утврдување на

потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-семејна станбена куќа на
К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон г.р за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата
за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 3 писутни члена ја усвои со 3 гласа 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,,
немаше.

Немаше друг пријавено за збор дваесет и третата точка Предлог-Одлука за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-семејна станбена куќа на
К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон г.р, беше ставена на гласење од 13 присутни советници
Советот на Општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

24.
         По отворената расправа по дваесет и четвртата точка за збор се јави Сандра Илиева

претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата ја разгледа точката: Донесување
на Одлука по Барањето за доделување финансиски средства од 10.000 поднесено од
ЗЗП ,,Агросојуз ,, Василево.од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,,
нема. предлага до Советот и тој да ја усвои.
       За збор се јави Сандра Стојанова рече дека советничката група на ВМРО-ДПМНЕ одлучи да ги
подржи сите невладини организации да нема политичка поделба но за тоа треба да им се
достават извештаи на сите советници.
       Марјан Трајков предлага во иднина доколку некоја невладини здруженија достават Барање за
доделување на финансиски средства треба да изработат добри програми да достават до архивата
за да може да добијат средства и Советот без политичка поделба да ги усвои.
         По затворената расправа дваесет и четвртата точка Донесување на Одлука по Барањето
за доделување финансиски средства во висина од 10.000 поднесено од  ЗЗП ,,Агросојуз ,,
Василево, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја
усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

25.
         По отворената расправа по дваесет и петата точка: Донесување на Одлука по Барањето за
парични награди на наставници поднесено од  ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево за збор  се јави Неџат
Меминов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 5 присутни члена одлучи да  ја усвои со 5 гласа ,,за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема а за
сумата да се одреди на самата седница на Совет.

Марјан Трајков рече дека на седница на комисијата се одлучи да се прифати Барањето да бидат
наградени наставниците со цел да се стимулират и се мотевират и учениците а со тоа ја промовират и
општината.Смета дека овие наставници треба да бидат наградени.
      Блаже Коцев член на Советот на општина Василево смета дека по оваа Барање треба да се наградат
учениците додека наставниците за тоа зимат придонеси. Смета дека за тоа нема доволно средства причина
за тоа е моменталната ситуација во која се затекнати.
       Марјан Трајков смета дека сите дејствија што се извршени прекувремено се не платени се работи за 2-3
наставници, според него тоа е погрешно што велат дека нема доволно средства за да им биде одговорено
на нивните Барања.
        По затворената расправа дваесет и петата точка: Донесување на Одлука по Барањето за парични
награди на наставници поднесено од  ООУ,, Гоце Делчев ,, Василево, беше ставена на гласење од
13 присутни советници гласаа 5 гласа,, за,, 8,, против,,  и ,, воздржан,, нема. Советот на општина



Василево не ја усвои Одлука по Барањето за парични награди на наставници поднесено од  ООУ,,
Гоце Делчев ,, Василево.

26.
       По отворената расправа по дваесет и шестата точка: Барање за финансиски средства
поднесено од Славица Витанова од с. Василево, за збор се јави Сандра Илиева претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата  ја разгледа и одлучи да и додели
средства во висина од 15.000 денари. од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан немаше.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да и додели средства во висина од
15.000 денари по Барање за финансиски средства поднесено од Славица Витанова од с. Василево,
беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на Општина Василево ја усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема.

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев ја затвори
третата седница на Советот на општина Василево.

Записничар Совет на општина Василево
Зора Коларова                                                                                                                         Претседател,

Крсто Панев


