
З А П И С Н И К

Од 37-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 37-та редовна седница на ден 27.11.2020 година (Петок)
со почеток во 10.00 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, Сања
Христова и неоправдано отсутни беа Бранко Трајков и Ракип Асанов

На седницата присуствуваа Верче Миткова и Соња Иванова претставник од општинската
аддминистрација, Стојан Тимов директор на ООУ,, Гоце Делчев Василево, Василија Христова вд.
директор ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; Васе Костадинов претставник од Јавното
претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево и Жулиета Гуркова претставник
од Југоисточниот плански регион.

Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 37-та седница на Советот на општина
Василево беше отворена расправа по записникот од 36-та седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 05.10.2020 година, немаше забелешќи од страна на советниците, беше ставен на
гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со11 гласа,, за,,
,, против,, и ,, воздржани,, нема.

За работа на 37- та седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог-одлука за основање на заедничко Јавно претпријатие за заловување и третман
на бездомни кучиња;

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од
01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-1);

3. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за
периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-2);

4. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина
Василево за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-3);

5. Статут на општина Василево – Пречистен текст (исправка);
6. Измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2021 бр. 08-867/1 од

24.07.2020 година



7. Завршна сметка за 2019 година на ООУ „Гоце Делчев“, Василево
8. Годишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за учебната 2019/2020

година;
9. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за

комунални дејности „Турија“, Василево за утврдување на висината на паричниот
надоместок за одвојување на водомер;

10. Финансиски извештај на ЈП „Турија“, Василево за третото тромесечие за 2020 година
од 01.01.2020 до 31.09.2020 година;

11. Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;
12. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Снежанка

Мицова од с. Ангелци ;
13. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Џамискиот

одбор од с. Василево;
14. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Црковниот

одбор на црквата Св. Никола од с. Градашорци;
15. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Лика

Ристова од с. Нова Маала;
16. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Црковниот

одбор на црквата Св. Димитрија од с. Седларци;
17. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Илија

Вражов од с. Пиперево.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 37- та седница на Совет на општина
Василево зазбор се јави Фанче Томова член на Советот на општина Василево предлага
надополнување на дневниот ред со две дополнителни точки:

Како 18 точка од дневниот ред да биде:Предлог- Одлука за давање на користење на движни
ствари

и како 19 точка од дневниот ред да биде:Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;

Немаше пријавено за збор предложените предлози на Фанче Томова како 18 точка од
дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за давање на користење на движни ствари, беше ставен
на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласагласа,, за,, ,, против,, nema и ,, воздржани,, 2.
Вториот предлог на Фанче Томова како 19 точка од дневниот ред да биде: Правилник за
изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места вом ЈОУДГ
„Прва радост“, Василево; беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на
општина Василево го усвои со 9 гласа гласа ,, за,, ,, против,,nema и ,, воздржани,, 2.



Дневниот ред со усвоените предлози на Фанче Томова da se nadopolni dnevniot red so dve
dopolnitelni to~ki

- како 18 точка од дневниот ред да биде: Предлог- Одлука за давање на користење на движни
ствари,

и Вториот усвоен предлог на Фанче Томова како 19 точка од дневниот ред да биде: Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места вом ЈОУДГ
„Прва радост“, Василево; беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа за,, ,, против,, и ,, воздржани,, nema.

1.По отворената расправа по првата точка од  дневниот ред: Предлог-одлука за основање на
заедничко Јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња; за збор се јави
Bla`e Kocev претседател на комисијата за Statut i Propisi рече дека комисијата на седницата
ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Marjan Trajkov ~len na Sovetot na op{tina Vasilevo pobara Obrazlo`enie.

@ulieta Gurkova pretstavnik od Jugoistoniot planski region рече дека со донесувањето на
оваа одлука  се основа заедничко преипријатие за заловување за општините Богданци,Валандово,
Василево,Гевгелија,Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица за заловување и  третман на
бездомните кучиња. Заедничкото јавно претпријатие е со назив Јавно претпријатие за заловување
на бездомни кучиња,, Астра- Луна“- Струмица со седиште во Струмица во Индустриската зона во
Сачево. Средствата за работење на Заедничкото јавно претпријатие ке се обезбедат од Буџетите
на општините  оснивачи од донации и спонзорства и од давање услуги за кое е основано
претпријатијата. Дејноста на јавното претпријатие е е заловување , третман на бездомни кучиња
на подрачјето на општините. Согласно класификацијата на дејноста на заедничкото јавно
претпријатие за заловување на бездомни кучиња, претежно ќе се врши дејност- 75,0 вереринарна
дејност утврдена во НКД како комунална дејност Во прифатилиштето ќе има вработено екипа 1
управител, администратор, ветеринар и 4 заловувачи. Ке се врши преземање на соодветни мерки
со цел ефикасно заштита на бездомните кучиња., редовно хранење и напојување доколку е и
неопходно и лекување, Вршење контрола на бездомни кучиња , Привремено сместување во
прифатилиштето доколку е потребно да се кастрират,, здравствено да се третират, ќе се врши
здравствена заштита и тест за социлизација согласно прописите од областа на ветеринарното
здравство по што истите треба да се вдомат или вратат во областа од каде биле заловени, доколку
има потреба ќе се врши и  еутаназација.Бездомните кучиња ќе се одбележуват со микрочип за
идентификација. Ќе се изготвува повеќегодишен план и програма врз основа на кој ќе се врши
контрола на  бездомните кучиња и истата ќе се достави до Агенцијата за храна и ветеринарство на
одобрување

Предлог-одлука за основање на заедничко Јавно претпријатие за заловување и третман на
бездомни кучиња;,беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, нема и  ,, воздржан,, нема.



2.По отворената расправа по втората точка од  дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-
1); за збор се јави Atanas Ristov претседател на комисијата за finansirawe Buxet и lokalen
ekonomski razvoj рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.

Немаше друг пријавено за збор Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020
година за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-1);беше ставена на гласење одвкупно присутни 11советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,против,, нема и ,, воздржани,, 2. 3.По отворената расправа по третата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до
30.09.2020 година (К-2); за збор се јави Atanas Ristov претседател на комисијата за
finansirawe Buxet и lokalen ekonomski razvoj рече дека комисијата на седницата ја разгледа
од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение

Соња Иванова представник од оделението за финансии во обррложението рече дека
Извештајот се однесува за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020., од планираните 175 106
000 денари кај консолидираниот Буџет ( Буџетот на општина Василево со Буџетите на
единките корисници односно училиштата и детската градинка) реализирани се 95 427 862
денари или 54,49 %. Додека кај Основниот Буџет на општината реализацијата е 36,51 %
или од планирани 87 700 000 денари реализирани се 32 021 021 денари. Реализацијата кај
блок дотациите е 74,29%; кај самофинансирачките активности изнесува 24,51%; додека
кај кредите процентот на реализација е 95,50%.

Што се однесува до приходниот дел на Буџетот, реализацијата е 49,90% или состојбата
по одделни ставки е следна: реализацијата кај даночните приходи, во кои спаѓаат данокот
од доход, данок од добивка и данок од капитални добивки, е 79,05% . Кај данокот на
имот, реализацијата е 42,46%; кај даноците од специфични услуги реализацијата е 53,33%,
а кај таксите за користење или дозволи за вршење на дејности реализацијата изнесува
32,32%. Кај неданочните приходи по сите основи реализацијата е 25,53 % или изразено во
бројки од планирани 1 050 000 ден. реализирани се 268 096 ден. Реализацијата кај
капиталните проходи е 37,00% или од планирани 5 700 000 ден. реализирани се 2 439 146
ден. Реализацијата кај трансферите и донациите е 42,79%.

Во расходниот дел од планираните 87 700 000 ден. реализирани се 32 010 758 денари или
изразено во проценти 36,50%. Што се однесува до достасани а неизмирени обврски во
текот на пресметковниот период , долгот на општина Василево за тој период изнесува 69
198 820 денари.



Во делот на исплатата на задолжувањата по основ на кредити, исплатата не се врши
според предвидената динамика и општината има обврска по основ на рата во износ од 3
832 618 денари.

Немаше друг пријавено за збор третата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до
30.09.2020 година (К-2);,беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 24.По отворената расправа по четвртата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од
01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-3); за збор се јави Atanas Ristov претседател на
комисијата за za finansirawe Buxet и lokalen ekonomski razvoj рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,,1.

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од  дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од
01.01.2020 до 30.09.2020 година (К-3);; беше ставена на гласење од вкупно присутни11советници Советот на општина Василево ја усвои со 9гласа,, за,, ,, против,, нема и ,,воздржан 2 5.По отворената расправа по петата точка од  дневниот ред: Статут на општина Василево –
Пречистен текст (исправка); збор се јави Bla`e Kocev претседател на комисијата за Statut i
Propisi рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,,за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение

Верче Миткова представник од општинската аддминистрација рече дека се работи за техничка
грешка која се состои во тоа што членовите од Статутот што се однесуват за односите мегу
заедниците двапати се повторуват со тоа со тоа техничката грешка е исправена првиот дел од
членовите кој се однесува на односите мегу заедниците.

Немаше друг пријавено за збор петата точка од  дневниот ред: Статут на општина Василево –
Пречистен текст (исправка); беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржан 2

6.По отворената расправа по шестата точка од  дневниот ред, Измена и дополнување на
годишниот план за вработување за 2021 бр. 08-867/1 од 24.07.2020 година за збор се јави
Неџат Меминов претседател на  на комисијата за Општествени рече дека комисијата на



седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,немаше .

Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ре Измена и дополнување на
годишниот план за вработување за 2021 бр. 08-867/1 од 24.07.2020 година д: беше ставена
на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржан 2. 7.По отворената расправа по седмата точка од  дневниот ред: Завршна сметка за 2019 година
на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни
члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1.

Немаше друг пријавено за збор седмата точка од  дневниот ред: Завршна сметка за 2019
година на ООУ „Гоце Делчев“, Василево; беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево ја усвои со 9ласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржан 2

8.По отворената расправа по осмата точка од  дневниот ред: Годишен извештај за работата на
ООУ „Гоце Делчев“, Василево за учебната 2019/2020 година; Неџат Меминов претседател
на  на комисијата за Општествени рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни
члена ја усвои со 4гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше .

Немаше друг пријавено за збор осмата точка од  дневниот ред: Годишен извештај за работата
на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за учебната 2019/2020 година; беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9ласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржан 2

9.По отворената расправа по деветата точка од  дневниот ред: Давање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“,
Василево за утврдување на висината на паричниот надоместок за одвојување на водомер;
за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,,против,,нема и ,, воздржани,, 1.

Марјан Трајков член на Советот праша дали ке бидат задоволени потребите на вода од
кога ке бидат одвоени водомерите.

Васе Костадинов претставник од Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“,
Василево рече дека се работи за донесување на Одлука од причина се јавија три случаи на



корисници на вода се работи за домакинства кои живеат во иста кука а користат
заеднички приклучок имат несогласување околу плакањето на заедничката сметка за вода
едниот плака другиот не плака од тие причини мора да се донесе Одлука посебно да се
раздвојат за да може и двајцата да си платат.Деветата точка од  дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за утврдување на
висината на паричниот надоместок за одвојување на водомер; беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,против,, нема и ,, воздржан 2 10.По отворената расправа по десетата точка од  дневниот ред: Финансиски извештај на ЈП
„Турија“, Василево за третото тромесечие за 2020 година од 01.01.2020 до 31.09.2020
година; за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален
развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,,против,,нема и ,, воздржани,, 1.

Немаше друг пријавен десетата точка од  дневниот ред: Финансиски извештај на ЈП
„Турија“, Василево за третото тромесечие за 2020 година од 01.01.2020 до 31.09.2020
година; беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 9ласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржан 2

11.По отворената расправа по единаесетата точка од  дневниот ред: Годишен план за
вработување за 2021 година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за збор се јави Неџат
Меминов претседател на  на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,немаше .

Немаше друг пријавено за збор единаесетата точка од  дневниот ред: : Годишен план за
вработување за 2021 година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево беше ставена на гласење одвкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9ласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржан 2 12.По отворената расправа по дванаесетата точка од  дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Снежанка Мицова од с. Ангелци ; за збор
се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален развој рече
дека комисијата на седницата го разгледа Барањето be{e usvoen predlogot да се доделат
финансиски средства во износ од 6000 денари од 4 присутни члена гласаа 4 ,, за,, ,, против,, и ,,„воздржани“нема.
Marjan Trajkov pra{a dali ima dovolno sredstva se odobruvat sredstva a seu{te ima
neisplateno od lanskata godina.



Krste Panev pretsedatel na Sovetot na op{tina Vasilevo рече {tom se dodeleni so
Odluka na Sovet mora sredstvata da bidat isplateni bidejki ima po odredeni barawea каде
што navistina  se potrebni sredstva.

Sawa Stojanova upati kritika po nekoi Barawa se dodeluvat poveke sredstva kaj nekoj
pomalku smeta deka podednakvo treba da se rasporeduvat sredstvata;

Krste Panev рече дека po odredeni barawa ima predhodno dodeluvano sredsta op{inata se
zalaga kolku {toe vo mo`nos da pomogne.

Немаше друг пријавено за збор  предлогот od komisijata се доделат финансиски средства во
износ од 6.000 денари po Барањето за финансиски средства поднесено од Снежанка Мицова
од с. Ангелци, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.Дванаесетата точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Снежанка Мицова од с. Ангелци со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 6.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема. 13.По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Џамискиот одбор од 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 be{e usvoen predlogot да се доделат финансиски
средства во износ од 25.000 денари  од 4 присутни члена гласа 4гласа ,, за,, ,, против,, ,, и ,,воздржан нема.
Немаше друг пријавено за збор  предлогот od komisijata се доделат финансиски средства во
износ од 25.000 денари po Барањето за финансиски средства поднесено од Џамискиот одбор
од с. Василево беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.Дванаесетата точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од од Џамискиот одбор од с. Василево со усвоениот предлог да се
доделат финансиски средства во износ од 25.000 денари, беше ставена на гласење од вкупноприсутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,,воздржан нема. 14.По отворената расправа по чeтринаесетата точка од дневниот ред:Донесување на Одлука
по Барањето за финансиски средства поднесено од Црковниот одбор на црквата Св.
Никола од с. Градашорци; за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за



финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето
be{e usvoen predlogot да се доделат финансиски средства во износ од 30.000 денари  од 4
присутни члена гласаа 4 ,,гласа ,, за,, против,, ,, и ,, воздржан нема.
Немаше друг пријавено за збор  предлогот od komisijata се доделат финансиски средства во
износ од 30.000 денари po Барањето за финансиски средства поднесено од Црковниот одбор
на црквата Св. Никола од с. Градашорци; беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема.
чeтринаесетата точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од од Црковниот одбор на црквата Св. Никола од с. Градашорци;со
усвоениот предлог да се доделат финансиски средства во износ од 30.000 денари, беше ставена на
гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.

15.По отворената расправа по peтнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Лика Ристова 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 be{e usvoen predlogot да се доделат финансиски
средства во износ од 10.000 денари  од 4 присутни члена гласаа,, за,, 4 ,, против,, ,, и ,, воздржаннема.
Немаше друг пријавено за збор  предлогот od komisijata се доделат финансиски средства во
износ од 10.000 денари po Барањето за финансиски средства поднесено од Лика Ристова од
с. Нова Маала;;беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.
peтнаесетата точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Лика Ристова од с. Нова Маала; со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 10.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема. 16.По отворената расправа по шesнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Црковниот одбор на црквата Св.
Димитрија од с. Седларци; за збор се јави Атанас Ристов претседател на комисијата за
финансирање, Буџет и локален развој рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето



be{e usvoen predlogot да се доделат финансиски средства во износ од 12.000 денари  од 4
присутни члена гласаа,, 4 за,, ,, против,, ,, и ,, воздржан нема.
Немаше друг пријавено за збор  предлогот od komisijata се доделат финансиски средства во
износ од 12.000 денари po Барањето за финансиски средства поднесено од Црковниот одбор
на црквата Св. Димитрија од с. Седларци;беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема.
шesнаесетата точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од од Црковниот одбор на црквата Св. Димитрија од с. Седларци;со
усвоениот предлог да се доделат финансиски средства во износ од 12.000 денари, беше ставена на
гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.

17.По отворената расправа по sedumнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука
по Барањето за финансиски средства поднесено од Илија Вражов од с. Пиперево. за збор се
јави Атанас Ристов претседател на комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето be{e usvoen predlogot да се доделат
финансиски средства во износ од 6000 денари  од 4 присутни члена гласаа,, за,, 4 ,, против,, ,,„воздржани“нема.
Немаше друг пријавено за збор  предлогот od komisijata се доделат финансиски средства во
износ од 6.000 денари po Барањето за финансиски средства поднесено од Илија Вражов од
с. Пиперево, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општинаВасилево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржан нема.
Sedumnasetata точка од  дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Илија Вражов од с. Пиперево со усвоениот предлог да се доделат
финансиски средства во износ од 6.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема. 18.По отворената расправа по osumнаесетата точка од дневниот ред: Предлог- Одлука за давање
на користење на движни ствари za zbor se javi Marjan Trajkov pobara obrazlo`enie.



Verче Mitkova pretstavnik od op{tinskata administracija рече deka se raboti za
kompjuteri koj delumno se upotrebeni, op{tinskata komisija odluчi da gi dodeli na
uчenicite za izveduvawe na online nastava,

Немаше друг пријавено за збор osumнаесетата точка од дневниот ред: Предлог- Одлука за
давање на користење на движни ствари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржаннема. 19.По отворената расправа по devetнаесетата точка од дневниот ред: Правилник за изменување
и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Прва радост“,
Василево; za zbor se javi Marjan Trajkov pobara obrazlo`enie.

Vasilija Hristova vd, direktor во ЈОУДГ Прва радост“, Василево dade obrazloжeniereчe
deka soglasno pravilnikot za standardite i normite za vrшewe na dejnosti vo ustanovite
za deca za da se odviva vospitno zgriжuvawe na deca za programata od celodneven presto
potrebno e vo sekoja grupa da ima po eden vospitaч i negovatel osven vo jaslite kade
vospitno- жgriжuvaчкаta dejnost ja obavuvat 2 negovateli vo momentot vo gradinkata
vospitno  zgriжuvavatskata dejnost ja izvr{uvat  6 vraboteni. So vakva kadrovska ekipa se
javuvat pote{kotii vo izvr{uvaweto na dejnosta za koja sme osnovani. Za taa cel se
napravi pravilnik за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на
работните места во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево vo del 2 davateli na uslugi vo delot na
negovateli vo чlen 14 stav 1 alinea 1 zborovite 13neguvatel 3 se zamenuva so nivo 13
neguvatel  5. Vo delot na tabelarniot prikaz na rabotnite mesta negovatel vo delot broj
na izvr{iteli 3 se zamenuva so 5

Немаше друг пријавено за збор devetнаесетата точка од дневниот ред: Правилник за
изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ
„Прва радост“, Василево;, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот наопштина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,nema и ,, воздржан 2.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крстe Панев јазатвори 37- та  седница на Советот на општина Василево.
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