
З А П И С Н И К

Од 36-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 36-та редовна седница на ден 05.10.2020 година
(Понеделник) со почеток во 12.30 часот во просториите на локалната самоуправа во Василево.

Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците: Виолета Ристова, Ракип
Асанов, Наце Коцев,Бранко Трајков, Сања Стојанова и Марјан Трајков.

На седницата присуствуваа: Марјан Јанев градоначалник на општина Василево i Верче Миткова
претставник од општинската аддминистрација.

Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 36-та седница на Советот на општина
Василево беше отворена расправа по записникот од 35-та седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 26.08.2020 година, немаше забелешќи од страна на советниците, беше ставен на
гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема.

Записникот од вонредната седница одржана на ден 09.09.2020 година беше ставен на гласење од
вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево без забелешки го усвои со 9 гласа,,
за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Записникот од вонредната седница одржана на ден 30.09.2020 година беше ставен на гласење од
вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево без забелешки го усвои со 9 гласа,,
за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

За работа на 36- та седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Измени и дополнување на Буџетот на општина Василево за 2020 година;
2. Статут на општина Василево- Пречистен текст;
3. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна 2019/2020

година;
4. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна 2020/2021

година;
5. Одлука за утврдување на Комисијата за прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“,

Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца;
6. Предлог-програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови

во општина Василево за 2020 година



7. Предлог-одлука за утврдување на надомест на надворешните членови на
Комисијата за извршување на стручни и административно-технички работи.

8. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Митко Крстов
од с. Добрашинци

9. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од МПЦ-ОА-
Струмичка епархија, храм Успение на Пресвета Богородица, с. Василево

10. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Џамискиот
одбор од с. Нова Маала

11. Предлог-Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственост на општина Василево

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 36- та седница на Совет на општина
Василево зазбор се јави Христина Гошева член на Советот на општина Василево предлага
надополнување на дневниот ред со две дополнителни точки:

Како 12 точка од дневниот ред да биде:Донесување на Одлука по барањето за финансиски
средства поднесено од Сабри Шаинов од село Градашорци.

И како 13 точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за давање на користење на движни
ствари.Немаше пријавено за збор предложените предлози на Христина Гошева Како 12 точка од
дневниот ред да биде:Донесување на Одлука по барањето за финансиски средства поднесено од
Сабри Шаинов од село Градашорци. беше ставен на гласење од вкупно присутни 9 советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Вториот предлог на Христина Гошева како 13 точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за
давање на користење на движни ствари. беше ставен на гласење од вкупно присутни 9 советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

Дневниот ред со усвоените предлози на Христина Гошева како 12 точка од дневниот ред да
биде:Донесување на Одлука по барањето за финансиски средства поднесено од Сабри
Шаинов од село Градашорци и Вториот усвоен предлог на Христина Гошева како 13 точка од
дневниот ред да биде: Предло г- Одлука за давање на користење на движни ствари, беше
ставен на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 9
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

1.По отворената расправа по првата точка од  дневниот ред: Измени и дополнување на Буџетот
на општина Василево за 2020 година за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни
члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор првата точка од  дневниот ред: Измени и дополнување на
Буџетот на општина Василево за 2020 година,беше ставена на гласење од вкупно присутни 9советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и  ,,воздржан,, 1



2.По отворената расправа по втората точка од  дневниот ред: Статут на општина Василево-
Пречистен текст; Комисујата за Статут и Прописи минатиот месец се состана од 3 присутни члена
ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
Немаше друг пријавено за збор : Статут на општина Василево - Пречистен текст;беше ставена на
гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,,за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 3.По отворената расправа по третата точка од  дневниот ред: Годишен извештај за работа на
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна 2019/2020 година; збор се јави Неџат Меминов
претседател на комисијата за општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа
од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор третата точка од  дневниот ред: Годишен извештај за работа на
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна 2019/2020 година;,беше ставена на гласење одвкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1 4.По отворената расправа по четвртата точка од  дневниот ред: Годишна програма за работа на
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна 2020/2021 година; збор се јави Неџат Меминов
претседател на комисијата за општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа
од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од  дневниот ред: Годишна програма за работа
на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитна 2020/2021 година; беше ставена на гласење одвкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржан 1 5.По отворената расправа по петата точка од  дневниот ред: Одлука за утврдување на
Комисијата за прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и утврдување на
поблиските критериуми за прием на деца; збор се јави Неџат Меминов претседател на
комисијата за општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа позитивно се
изјасни на Одлука за утврдување на Комисијата за прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“,
Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца; во чиј состав се:
Анита Калевска избрана за претседател, Наташа Велкова член, и Драгица Василева член, од 3
присутни члена комисијата ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор петата точка од  дневниот ред: Одлука за утврдување на
Комисијата за прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и утврдување на



поблиските критериуми за прием на деца; беше ставена на гласење од вкупно присутни 9советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.
6.По отворената расправа по шестата точка од  дневниот ред: Предлог-програма за измена на

Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2020 година;
збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата за Урбанизам комунални дејности и заштита
на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои
со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор шестата точка од  дневниот ред: Предлог-програма за измена
на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2020
година; беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.7.По отворената расправа по седмата точка од  дневниот ред: Предлог-одлука за утврдување
на надомест на надворешните членови на Комисијата за извршување на стручни и
административно-технички работи. за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни
члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Сања Христова член на Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ
побара образложение по точката.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево  рече дека има формирано комисија од тројца
надворешни члена   со9ставена од претставници на СОНК, ЗЕЛС И ДПИ тоа сеЃорги Здравев за
претседател, Никола Џорлев член и Митко Јанев член на кој им им е утврден надоместок во износ
од 2000 годишно за извршување стручни и административно- технички работи.

Немаше друг пријавено за збор седмата точка од  дневниот ред: Предлог-програма за измена
на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2020
година; ; беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржан 1

8.По отворената расправа по осмата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето
за финансиски средства поднесено од Митко Крстов од с. Добрашинци за збор се јави Атанас
Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на
седницата го разгледа Барањето беше усвоен предлогот да се доделат финансиски средства во
висина од 10.000 денари од 3 присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржани,, немаше .



Немаше друг пријавено за збор усвоениот предлог од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 10.000 денари беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.
Осмата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства
поднесено од Митко Крстов од с. Добрашинци, усвоениот предлог од комисијата да се доделат
финансиски средства во висина од 10.000 денари беше ставена на гласење од вкупно присутни 9советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.

9.По отворената расправа по деветата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од МПЦ-ОА- Струмичка епархија, храм Успение на
Пресвета Богородица, с. Василево за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето
беше усвоен предлогот да се доделат финансиски средства во висина од 70.000 денари од 3
присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор усвоениот предлог од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 70.000 денари по Барањето за финансиски средства поднесено од МПЦ-ОА-
Струмичка епархија, храм Успение на Пресвета Богородица, с. Василево беше ставена на гласењеод вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,против,, и ,, воздржан нема.
Деветата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства
поднесено од МПЦ-ОА- Струмичка епархија, храм Успение на Пресвета Богородица, с. Василево,
со усвоениот предлог од комисијата да се доделат финансиски средства во висина од 70.000
денари беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.10.По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Џамискиот одбор од с. Нова Маала за збор се јави
Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален развој рече дека
комисијата на седницата го разгледа Барањето да се доделат финансиски средства во износ од
20.000 денари  беше ставено на гласење од 3 присутни члена гласаа за,, нема ,, против,, нема ,,„воздржани“ 3 комисијата не го усвои Барањето.Немаше пријавено за збор десетата точка: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Џамискиот одбор од с. Нова Маала да се доделат финансиски средства во
износ од 20.000 денари беше ставено на гласење од 9 присутни члена гласа 2 за,, ,, против,,4 ,,„воздржани“ 3 Советот на општина Василево не го усвои Барањето.



Илми Мустафов праша која е причината што несакат советниците да гласат да се доделатсредества по Барањето поднесено од од Џамискиот одбор од с. Нова Маала.

Блаже Коцев член на Советот на општина Василево рече дека барањето беше разгледано таков е
ставот и на комисијата минатата година имаше поднесено барање сга пак, општината не е во
можност секоја година да доделува финансиски средства.

11.По отворената расправа по единаесетата точка од  дневниот ред: Предлог-Одлука за отпис и
расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален развој рече дека
комисијата на седницата го разгледа развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3
присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор Предлог-Одлука за отпис и расходување на основни средства и
ситен инвентар сопственост на општина Василево Василево беше ставена на гласење од вкупноприсутни 9 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржан нема. 12.По отворената расправа по дванаесетата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по
барањето за финансиски средства поднесено од Сабри Шаинов од село Градашорци.За збор се
јави Блаже Коцев член на Советот на општина Василево предложида се доделат финансиски
средства во износ од 10.000 денари.

Немаше друг пријавено за збор  предлогот на Блаже Коцев да се доделат финансиски средства во
износ од 10.000 денари барањето за финансиски средства поднесено од Сабри Шаинов од село
Градашорци, беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.Дванаесетата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по барањето за финансиски
средства поднесено од Сабри Шаинов од село Градашорци со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 10.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 9советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема. 13.По отворената расправа по тринаесетата точка од  дневниот ред: Предло г- Одлука за давање на
користење на движни ствари,градоначалникот Марјан Јанев рече дека со донесувањето Советот
на оваа Одлука на ООУ,, Гоце Делчев“ Василево му се пренесува правото на користење на движни
ствари информатичка опрема за onlin настава се работи за 3 компјутери без надомест. Договорот
за давање на трајно користење на движни ствари е склучен мегу Општина Василево и Државниот
завод за статистика бр 03-1175/1 од 30.09.2020 година



Сања Хрисова член на Советот на општина Василево праша дали со доделувањето на овие 3
компјутери ке ги задоволат условите за да се изведува online настава.

Градоначалникот Марјан Јанев рече дека постојат услови за одржување настава.

Немаше друг пријавено за збор Предло г- Одлука за давање на користење на движни ствари
беше ставена на гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево гоусвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крстe Панев јазатвори 36- та седница на Советот на општина Василево.
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