
З А П И С Н И К

oд 37- та редовна седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа 37-та редовна седница на ден 29.02.2016 година
(Понеделник) со пoчеток во 14.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
       Седницата ја свика и ја водеше Драги Митев претседател на Советотна општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците: Марјан Јанев и Сашко
Димитриев.
        На седницата присуствуваше Славе Андонов извршител во одделението за нормативно
правни работи,  Бранко Андоно комунален инспектор и средствата за јавно информирање.
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи
дневниот ред за работа на седницата го стави на гласење Записникот од 36-та седница на Совет
на општина Василево одржана на ден 29.01.2016 година  од 13 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

       За работа на 37-та  седницата на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1.Годишен План за обука на административните службеници од општина Василево за 2016
година.
2.Предлог – Одлука за одпис и расходовање на основни средства и ситен инвентар сопственост
на Општина Василево.
3.Полугодишен извештај за работа на ООУ „ Атанас Нивичански“  Нова Маала за учебната
2015/2016 година.
4. Полугодишен извештај за работа на ООУ „ Гоце Делчев“  Василево за учебната  2015/2016
година.
5.Предлог – Програма  за работа  во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на Р.М на подрачјето на општина Василево за 2016 година.
6. Предлог- Одлука  за утврдување на надворешен член во Комисијата за давање  мислење на
нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот.
7.Барање за помош поднесено од Османов Решат од с. Нова Маала.
8. Барање за добивање на финансиски средства  поднесено од Анка Пешева од с. Владевци.
9. Барање за добивање на финансиски средства  поднесено од Црковниот одбор на „ св. Спас “
Дукатино.
10. Барање за добивање на финансиски средства  поднесено од Ловното друштво ,, Фазан“
Василево.
По отворената расправа по дневниот ред за збор се јави Катерина Ф. Петревска заради
надополнување уште четири на дневниот ред и  предлага:
Како  11- та точка од дневниот ред да биде: Барање доставено од ЈОУДГпрва радост Василево
за прием на повеке деца од предвидениот проектиран капацитет на градинката.
Како 12-та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на потребата  од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на пласкиот опфат и
вклопување на бесправниот објект- Стовариште  на К.П.бр.982 во КО Добрашинци вон гр.
Како 13-та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на потребата  од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект- помошен објект на К.П.бр.763/3 во КО Градашорци вон гр.
Како 14 –та точка од дневниот ред дабиде: Барање од пинпонгарскиот клуб АСТРАИОН
СПОРТ  ПЛУС за користење соблекувална во село Ангелци.



Немаше друг пријавено за збор предлогот на Катерина Ф.Петревска како 11- та точка од
дневниот ред да биде: Барање доставено од ЈОУДГпрва радост Василево  за прием на повеке
деца од предвидениот проектиран капацитет на градинката, беше ставен на гласење од 13
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
Вториот предлогот на Катерина ф. Петревска како 12-та точка од дневниот ред да биде:
Предлог – Одлука за утврдување на потребата  од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на пласкиот опфат и вклопување на бесправниот објект-
Стовариште  на К.П.бр.982 во КО Добрашинци вон гр, беше ставен на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
нема.
Третиот предлогот на Катерина ф. Петревска како 13-та точка од дневниот ред да биде:
Предлог – Одлука за утврдување на потребата  од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-
помошен објект на К.П.бр.763/3 во КО Градашорци вон гр. беше ставен на гласење од 13
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.
Четвртиот предлог на Катерина ф. Петревска како 14 –та точка од дневниот ред дабиде:
Барање од пинпонгарскиот клуб АСТРАИОН СПОРТ  ПЛУС за користење соблекувална во
село Ангелци, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
Дневниот ред заедно со четирите предложени  точки беше ставен на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
нема.

1.
       По отворената расправа по првата точка за збор се јави Катерина Ф. Петревска рече дека
комисијата за Статус и Прописи на седницата  ја разгледа точката Годишен План за обука на
административните службеници од општина Василево за 2016 година „едногласно“ ја усвои
предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор точката Годишен План за обука  на административните
службеници од општина Василево за 2016 година беше ставена на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против“ и „воздржани“
нема.

2.
       По отворената расправа по втората точка: Предлог – Одлука за одпис и расходовање на
основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево, за збор се јави Силвана
Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа
и „едногласно“ ја усвои предлага и Советот да ја усвои.
       Немаше друг пријавено за збор точката Предлог – Одлука за одпис и расходовање на
основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево, беше ставена на
гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ нема.

3.

       По отворената расправа по третата точка: Полугодишен извештај за работа на ООУ „
Атанас Нивичански“  Нова Маала за учебната  2015/2016 година за збор се јави Реџеп
Мустафов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на
седницата го разгледа „едногласно“го усвои предлага и Советот да го разгледа и усвои.

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево рече дека на дневен ред на седница
на Совет е Полугодишен извештај  сака да постави прашање до директорката на ООУ „ Атанас
Нивичански“  Нова Маала а директорката не е присутна на седницата упати критика до
претседателот на Советпот Драги Митев доколку неможела да присуствува требало да назначи
претставник од администрација да присуствува на седницата.



Драги Митев претседател на Советот на општина Василево се извини на советниците што
нема представник од  ООУ „ Атанас Нивичански“  Нова Маала да даде образложение причина
за неприсуство на директорката е поради тоа што имат во посета на училиштето комисии од
Министерството за образование доколку дојдат во текот на седницата ќе дадат образложение
доколку на советникот Душко Атанасов не му биде одговорено дополнително писмено ќе му
биде одговорено на прашањето.
      Немаше друг пријавено за збор точката Полугодишен извештај за работа на ООУ „ Атанас
Нивичански“  Нова Маала за учебната  2015/2016 година, беше ставена на гласење од 13
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа „за“, „против нема“ и
„воздржани“ 3.

4.
       По отворената расправа по четвртата точка: Полугодишен извештај за работа на ООУ „
Гоце Делчев“  Василево за учебната 2015/2016 година за збор се јави Реџеп Мустафов
претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата го
разгледа „едногласно“го усвои предлага и Советот да го разгледа и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор точката Полугодишен извештај за работа на ООУ „Гоце
Делчев“  Василево за учебната 2015/2016 година, беше ставена на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа „за“, „против нема“ и
„воздржани“ 3.

5.
       По отворената расправа по петата точка: Предлог – Програма  за работа  во областа на
располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М на подрачјето на општина
Василево за 2016 година, за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за Урбанизам
рече дека комисијата на седницата ја разгледа „едногласно“ја усвои предлага и Советот да го
разгледа и усвои.
       Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрација рече дека ова точка е
ставена на дневен ред со цел презимање на надлежностите на стопанисување и управување со
државното градежно  земјиште на територијата на општина Василево. Повеќе општини ги имат
преземено  надлежностите. Согласно Законот Општина Василево ги исполнува условите  за
преземање на овие надлежности, четири лица имат лиценца за управување на градежното
државно земјиште и сега е потребно до Министерството за Транспорт и Врски да се достави
програма. На ова седница на Совет е доставена Предлог - Програма за државно земјиште кое
што се наоѓа на територијата на општина Василево кое е урбанизирано или наредниот период
ќе се урбанизира. Советниците се запознаени  дека за Василево Владевци, Градашорци,
Сушево и Пиперево има изработено детални урбанистички планови каде што ќе бидат
предвидени маркици за сите градежни парцели, доколку некоја парцела зафаќа во земјиште на
Р.М а е урбанизирана тогаш комисијата составена од лица од општинската аддминистрација
што имат лиценца ке оди на јавен повик со цел купување на државно градежно земјиште кое
што ќе го градат приватни или физички лица или стопанственици на територијата на општина
Василево. Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрација рече дека
Програмата е сеопфатна донесена е во Ноември месец 2015 година, советниците ја имат
усвоено програмата за урбанистички планови,  оваа програма е подлога и изготвена е нова
програма и во иднина комисијата ќе може да урбанизира во текот на 2016 година и да се
одпочне постапка за преземање со управување на градежно земјиште во општина Василево.
Согласно Законот доколку општина Василево не ги превземе надлежностите до 1 јули
продажбата на градежното земјиште ќе оди преку Министерството за Транспорт и врски а
средствата ќе се влеват во државниот Буџет и нема да идат како сега 80% за оипштината и 20%
за Министерството за транспорт и Врски општина Василево ќе нема никаков бенифит ниту
можност да гради улици или било какви инфраструктура во тие делови каде што е
урбанизирано.
      Душко Атанасов побара образложение зошто не пишува по Кп. Бр за кој површини се
работи, целото земјиште е на Р.М смета дека во Предлог-Одлуката треба да стои кп.бр парцела
Василево, исто се однесува и за Ангелци и тука не е спомнат КП.бр.



Бранко Андонов рече дека  одкога ќе се изработи урбанистички план тогаш ќе се знае
кп.бр сега сеуште нема изработено, детални планови се во фаза на изработка. Министерството
Транспорт и врски изработи за општина Василево за Пиперево е преку Југоисточниот плански
регион и Владевци и Сушево одат преку друга донација. Рече дека сеуште ја нема базата на
податоци но општина Василево ќе мора Општина Василево да го реши овој проблем, појдовно
земено е од Програмата за 2015 година таму има кп.бр пример кп.бр Градашорци таму има
парцела која е заедничка сопсвеност  Р.М и приватен сопственик а има урбанистички план таа
не може да се приватизира ако нема програма можеби е пропуст на аддминистрацијата што
нема ставено броеви за тие што ги има кп.бр за наредните можеби не би требало да се има цело
населено место со проширувањето кој го има  ќе оде на јавна дебата сеуште не се готови тие
детални планови. Василево како Генерален урб. План сега има проширување на опфатот тоа го
работи Мин. за Транспорт и Врски, кога ќе биде во племинтарна фаза како предлог оваа
програма ќе дојде на увид на населено место и секој што има забелешки може да стави после
ќе оди на финилизирање, забелешките на граѓаните ќе бидат прифатени но сеуште првата фаза
не е дојдена нема добиено ништо од Мин. за Транспорт и Врски.  Има урбанизирани парцели
во Добрашинци на патот урбанизирано е на парцели во Градашорци но парцелата што е во
место викано фиданки  тие ќе се дооформират. Нема ногу парцели за продажба во 2016 година
со превземање на ингеренциите битна работа е Општина Василево поставува услови да може
да стопанисува со оваа земјиште. Сега има 2 парцели кој може да се продадат и би требало
овие 3 броја да бидат ставени во програмата.
       По затворената расправа  точка: Предлог – Програма  за работа  во областа на
располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М на подрачјето на општина
Василево за 2016 година, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

6.
Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седницата

ја разгледа и едногласно без дискусии ја усвои  точка: Предлог- Одлука  за утврдување на
надворешен член во Комисијата за давање  мислење на нацрт планови на општина Василево и
утврдување на надомест се именува лицето Иван Делев дипломиран инжинер архитект од
Струмица, предлага и Советот га ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор Предлог- Одлуката  за утврдување на надворешен член во
Комисијата за давање  мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на
надомест  се именува лицето Иван Делев дипломиран инжинер архитект од Струмица, беше
ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13
гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

7.
       По отворената расправа по Барање за помош поднесено од Османов Решат од с. Нова
Маала за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека
комисијата на седницата го разгледа Барањето и „едногласно “ одлучи да се доделат
финансиски средства во висина од 10.000 денари.
       Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 10.000 денари по Барање за помош поднесено од Османов Решат од с.
Нова Маала, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево
го усвои со 13 гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

8.

       По отворената расправа по осмата точка Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Анка Пешева од с. Владевци,за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата  по оваа барање одлучи да додели
финансиски средства во висина од 5.000 денари.
       Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 5.000 денари по Барање поднесено од Анка Пешева од с. Владевци, беше



ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13
гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

9.
       По отворената расправа по осмата точката Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Црковниот одбор на „ св. Спас “ Дукатино за збор се јави Силвана Јованова
претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата  по оваа барање
одлучи да додели финансиски средства во висина од 10.000 денари.
       Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 10.000 денари по  Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Црковниот одбор на „ св. Спас “ Дукатино, беше ставен на гласење од 13
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против “ и
„воздржани нема“

10.
       По отворената расправа по осмата точката Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Ловното друштво ,, Фазан“ Василево за збор се јави Силвана Јованова
претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата  по оваа барање
одлучи да додели финансиски средства во висина од 35.000 денари.
       Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства во висина од 35.000 денари по Барање за добивање на финансиски средства
поднесено од Ловното друштво ,, Фазан“ Василево, беше ставен на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против “ и „воздржани
нема“

11.
       По отворената расправа по 11-тата точка Барање доставено од ЈОУДГпрва радост Василево
за прием на повеке деца од предвидениот проектиран капацитет на градинката, никој не се јави
за збор, беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 13 гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

12.
Душко Атанасов член на Советот на општина Василево во врска Предлог – Одлука за

утврдување на потребата  од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на плнаскиот опфат и вклопување на бесправниот објект- Стовариште  на
К.П.бр.982 во КО Добрашинци вон гр. побара образложение зошто во оваа предлог-Одлука го
пишува Кп- бројот на Добрашинци и број на парцела исто така има ист предлог за
урбанистички план се работи за исти две точки се смета за валидно има број на парцела
објектот е направен за да Советот  го изгласа и лицето да може да го легализира и да го
купи.Според него прво треба да се донесе  Урбанистички план па после  да се гласа побара
образложение по точката.

Бранко Андонов представник од општинската аддминистрација рече дека се работи за две
различни работи. Овде се постапува по Барање на лице кое  што има изградено објект на Кп.бр
тој го знае тоа е сопственост на Р.М, бидејќи е надвор од градежниот опфат комисијата на
општина Василево не смее да легализира објект и стовариште на државно земјиште надвор од
градежен опфа. Доколку се во градежен опфат на Добрашинци комисијата од општина
Василево ќе може да ги легализира без Одлука на Совет така е според правилникот за
легализација на бесправно изградени објекти оваа е разликата од предходната точка.
Предходно Советот има донесено Предлог – Програма сега е веќе програма за стопанисување и
управување со градежно земјиште на територијата на цела општина Василево урбанизирано



градежно земјиште на кое ке се знае кој ќе бидат сопственици. Овој блок во Добрашинци е
еден К.п бр. Од 6 ха може би ќе има 70 градежни парцели со улици, тротоари и улично
осветлување. Од кога ќе се оформи оваа градежна парцела може граѓаните од Василево и било
од каде да конкурират на јавен огласи и да се земат Кп.бр, сега овој предмет и наредните 2до 3
предмети што ги има лицето има постоен објект врз основа на Кп бр. што тој има земјиште е на
РМ општина Василево не смее да легализира објекти што се надвор од опфатот на населено
место затоа се бара Одлука на Советот на општина Василево Општината само легализира
објекти  земјиштето останува пак на Р.М пак во таа програма што е предходно донесена може
би и таа парцела ќе влезе во урбанизација и ќе може повеќе сопственици да аплицират на таа
парцела. Сега се врши само легализација како градежен објект а земјиштето останува на Р.М.
Со програмата  што ја донесе Советот тоа лице ќе може да стекне право со градежна парцела
која ќе утврди деталниот план дали од еден или два декари зависи од стовариштето колку се
потребни ке аплицира за да купи. Цената ке ја утврди Советот и ќе оде на јавен повик со
електронско наддавање комисијата формирана од лица со лиценца и на тој начин ќе биде
транспарентно.
       По завршената расправа Предлог – Одлука за утврдување на потребата  од донесување на
урбанистичко-планска документација за проширување на пласкиот опфат и вклопување на
бесправниот објект- Стовариште  на К.П.бр.982 во КО Добрашинци вон гр. беше ставен на
гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“,
„против “ и „воздржани нема“

13.
       По отворената расправа по 13 точка Предлог – Одлука за утврдување на потребата  од
донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект- помошен објект на К.П.бр.763/3 во КО Градашорци вон гр,
никој не се јави за збор беше ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 13 гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

14.
        По отворената расправа по 14-та точка Барање од пинпонгарскиот клуб АСТРАИОН
СПОРТ  ПЛУС за користење соблекувална во село Ангелци, никој не се јави за збор беше
ставен на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 13
гласа „за“, „против “ и „воздржани нема“

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 37-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседавач:
Драги Митев


