
З А П И С Н И К

Од 30-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 30-та редовна  седница  на ден 29.01.2020 година(Среда) со почеток во 12.00 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 присуствуваа советниците: Виолета Ристова иРакип Асанов и неоправдано  отсутен беше Бранко Трајков.На седницата присуствуваа,Верче Миткова, Горан Андонов, Славе Андонов и СоњаИванова, претставници од општинската аддминистрација и Васе Костадинов представник одЈПКД ,, Турија“Василево.Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 30-та седница на Советот на општинаВасилево  беше отворена расправа по записникот од 29-та седница на Совет на општинаВасилево одржана на ден 27.12.2019 година, немаше забелешќи од страна насоветниците,беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 1За работа на 30 седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот дневенред.
1. Педлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-

планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти- викендица на К.П бр. 2/1 во КО Добрашинци вон гр.

2. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2020 година.

3. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување на бодот за платите на
државните службеници за 2020 година.

4. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот
01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-1).

5. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за
периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-2).

6. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина
Василево за периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-3).

7. Предлог-одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на
општина Василево од сите ризици и опасности.



По отворената расправа по дневниот ред за работа на 30-та седница на Советот на општина
Василево за збор се јави Фанче Томова член на Советот на општина Василево  предложи
надополнување на дневниот ред уште со две дополнителни точки,

како 8 точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за утврдување на потребата оддонесување на урбанистичко- планска документација за проширување на планскиот опфат ивклопување на бесправните објекти- индувидуална станбена зграда на к.п. бр. 555 во КОНова Маала.
И како 9- та точка од дневниот ред да биде: Финансов извештај на ЈП „Турија “ за Четвртото
тромесечие за 2019 година од 01-01- 2019 до 31 – 12. 2019 година.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара секогаш кога се доставуват
дополнителни точки на седница на Совет да присуствуват преставници за да може да им биде
дадено образложение на Советниците.

Крсте Панев претседател на Советот на Општина Василево рече дека ЈКП е обавестено и е
договорено дека на седницата ќе присуствува претставник од ЈПКД ,, Турија“ Василево.

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Фанче Томова како 8-ма точка од дневниот ред да
биде: Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко- планскадокументација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-индувидуална станбена зграда на к.п. бр. 555 во КО Нова Маала, беше ставен на гласење од 12
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема.
Вториот предлог на Фанче Томова како 9- та точка од дневниот ред да биде: Финансов извештај на
ЈП „Турија “ за Четвртото тромесечие за 2019 година од 01-01- 2019 до 31 – 12. 2019 година беше
ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.Дневниот ред за работа на 30-та седница на Советот на општина Василево, со усвоените два
предлози како 8 точка од дневниот ред да биде: Предлог-Одлука за утврдување на потребатаод донесување на урбанистичко- планска документација за проширување на планскиотопфат и вклопување на бесправните објекти- индувидуална станбена зграда на к.п. бр. 555во КО Нова Маала.
И како 9- та точка од дневниот ред да биде: Финансов извештај на ЈП „Турија “ за Четвртото
тромесечие за 2019 година од 01-01- 2019 до 31 – 12. 2019 беше ставен  на гласење од 12присутнисоветници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема.



1.По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Педлог-одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти- викендица на К.П бр. 2/1 во КО
Добрашинци вон гр, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина рече дека поради немање кворум за работа
комисијата не се состана предложи Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Педлог-одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти- викендица на К.П бр. 2/1 во КО
Добрашинци вон гр. , беше ставен  на гласење од 12 присутни советници Советот на општинаВасилево ја  усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 4.

2.По отворената расправа по втората точка од дневниот ред Извештај за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во општина Василево за 2020 година, за збор се јави Наце Коцев член на Советот на
Општина Василево рече дека неговото прашање се однесува на дупките кои беа подполнети на
патот во село Пиперево нема никаков ефект дупките како да не се подполнети со асфалт не
помина ни месец дена состојбата  не е ништо подобра, а во програмата за, одржување и
заштита на локалните патишта и улици за 2019 година има издвоено 400.000 денари,
доколку на овој начин се одржуват патиштата рече подобро и да не се одржуват.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево за средствата што беа спомнати  за
одржување на патишта смета дека не се многу  за  сите населени места во општина Василево, иста
е состојбата и во Василево, има склучено договор со проектот за Пиперево додека се стави нов
асфалт дупките да бидат подполнети а за тоа колку ке трае една или две години нема гаранција.Немаше друг пријавено за збор,втората точка од дневниот ред: Извештај за реализација на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во општина Василево за 2020 година, беше ставен на гласење од 12 присутни члена
Советот на општина  Василево ја усвои  со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

3.По отворената расправа по третата точка од  дневниот ред Предлог-одлука за измена на
Одлуката за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2020 годинанемаше пријавено за збор,беше ставена на гласење од вкупно присутни 12 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 12 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан нема.



4.По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2019 година за периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-1).немаше пријавено за збор беше ставена на гласење , од вкупно присутни 12 советнициСоветот на општина Василево ја  усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3.

5.По отворената расправа по петата точка од дневниот ред Квартален извештај за
доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2019 до
31.12.2019 година (К-2).за збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина
Василево побара образложение

Соња Иванова, претставник од општинската аддминистрација даде образложение рече
дека на крајот од овој пресметковен период, реализацијата кај Консолидираниот Буџет
на општина Василево (во кој се вклучени и Буџетите на единките корисници, т.е
општинските училишта и детската градинка) реализацијата е 75,03 % или изразено во
номинална вредност од планирани 200 464 110 дена, реализирани се 150 415 484 ден.
Реализацијата кај основниот Буџет е 65,19% или од планирани 116 996 350 денари
реализирани се 76 278 887 денари. Реализацијата кај Блок дотациите е 93,08%, кај
Самофинансирачките активности е 45,85 %, а кај Донациите 49,36 %. Во однос на
приходниот дел, реализацијата кај вкупните даночни приходи е 79,25%, кај неданочните
приходи е 65,45, кај капиталните приходи е 27,92%, додека кај трансферите и донациите
реализацијата е 66,96%.

Според Кварталниот извештај за доспеани а неизмирени обврски (К-2), долгот на општина
Василево во периодот 01.01.2019 – 31.12.2019 е намален и тоа од 53 817 714 денари колку
што бил на почетокот на годинат, на 39 350 997 денари, на крајот од годината односно на
31.12.2019 година.

Што се однесува пак до Извештајот К-3, во делот на отплатата на кредите, ратите се отплаќаат
редовно во предвидените рокови.Немаше друг пријавено за збор петата точка: Квартален извештај за доспеани а
неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година
(К-2),беше ставена на гласење, од вкупно присутни 12 советници Советот на општинаВасилево ја  усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 3.



6.По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот 01.01.2029 до
31.12.2029 година (К-3)., немаше пријавено за збор.беше ставена на гласење од вкупноприсутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа ,, за,, ,, против,, немаи ,, воздржан 3.

7.

По отворената расправа по седмата точка: Предлог-одлука за ажурирање на Процената на
загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности, поради
немање кворум за работа комисијата за општествени дејности не се состана, точката беше
разгледана на седница на Совет и без дискусии од вкупно присутни 12 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 11гласа ,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржан 1

8.
По отворената расправа по осмата точка: Предлог-Одлука за утврдување на потребата оддонесување на урбанистичко- планска документација за проширување на планскиот опфат ивклопување на бесправните објекти- индувидуална станбена зграда на к.п. бр. 555 во КОНова Маала, немаше пријавено за збор.беше ставена на гласење од вкупно присутни 12советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа ,, за,, ,, против,, нема и ,,воздржан 3.

9.

По отворената расправа по деветата точка: Финансов извештај на ЈП „Турија “ за Четвртото
тромесечие за 2019 година од 01-01- 2019 до 31 – 12. 2019 година, за збор се јави Марјан Трајковчлен на Советот на општина Василево побара образложение да бидат запознаенисоветниците за начинот на кој се трошени средствата.Васе Костадинов птредставник од ЈПКД „Турија “ даде образложение по Финансискиот
извештај за работата на ЈПКД „Турија“, Василево за периодот 01.01.2019 – 31.12.2019 год во
периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 г. вкупните приходи на претпријатието се 17 229 337
денари од кои  приходи од услуги има 17 157 907 денари и други вонредни приходи има 71 470
денари. Расходите изнесуват 17 071 522 денари од кои материјални трошкови 5 444 495, бруто
плати 896 697, регрес за годишен одмор 144 456 денари и останати трошоци 3 234 437 денари и
расходи по основ  на камати и казнени пенали 51 437 денари. Комуналното претпријатие 2019
година ја заврши со добивка од 157 815 денари.



По затворената расправа деветата точка: Финансов извештај на ЈП „Турија “ за Четвртото
тромесечие за 2019 година од 01-01- 2019 до 31 – 12. 2019 година.беше ставена на гласење одвкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9гласа ,, за,, ,,против,, нема и ,, воздржан 3.

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крстe Панев јазатвори 30- та  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:

Зора Коларова

Совет на општина Василево

Претседател

Крсте Панев


