
З А П И С Н И К

Од четвртата редовна  седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа 4-та редовна  седница  на ден 28.12.2017 година
(Четврток) 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 општина Василево.
       На седницата од оправдани причини не присуствуваше Виолета Ристова, Сања
Стојанова,Марјан Трајков, Бранко Трајков и Ракип Асанов.
       На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов, Бранко Андонов, Верче Миткова, Габриела К. Ефтимова претставници од општинската
аддминистрација Соња Ничева директор на ООУ,, Атанас Нивичански, Васе Костадинов
претставник од ЈКП ,,Турија ,, Василево, Милан Русев  и Димитар Стојовски представници од
Центар за кризи од Струмица и средствата за јавно информирање.
         По отворената расправа по записникот од третата  седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 05.12.2017 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 10 советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Информација за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК),
Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи
(РЦУК) – Струмица.
2. Предлог-Одлука за a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina
Vasilevo.
3.Измени и дополнувања на Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,,
Нова Маала.
4. Давање согласност на Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, -Василево за
2018 година донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, -Василево .
5. Давање согласност на Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала
за 2018 година донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала .
6. Давање согласност на Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година
донесен од Училишниот одбор на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево.
7.Давање  согласност на Програмата за работа на ЈПКД ,,Турија,, за 2018 година донесена од
Управниот одбор на Јавното   претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево.
8.Предлог-Одлука за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на
локалните избори одржани 2017 година.
9.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување и проширување
на уличното осветлување во општина Василево за 2018 година.
10. Предлог-Буџет на општина Василево за 2018 година.
11.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
12.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за
2018 година



13.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Хуманитарното
Здружение на деца без родители  ,, Хуманост ,, од Струмица.
14. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Здружение на
ловци и риболовци  ,, Елен ,, од Ново Село.
15. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Здружение пинг-
понгарски клуб за лица со инвалидност   ,, Астраионспорт плус ,, .По отворената расправа по точките на дневниот ред за збор се јави Сања Христова членна Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ упати критикапоради ненавремено доставените материјали три дена пред одржувањето на седницата,според  неа не се доволни за да бидат уклучени во расправата по точките што се на дневенред, се работи за донесување на Буџетот на општина Василево за 2018 година. Затоасоветничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата одлучи да не присуствува  воработењето на оваа седница на Совет. Рече дека оваа е реакција и одговор на приведувањетои апсење на луѓе кој го бранеа  уставот и суверинитетот на Република Македонија. Во знакна протест Ја повика советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата да ја напуштатседницата.

Бидејќи имаше мнозинство за работа, претседателот на Советот на општина Василево
продолжи со работа на 4 -та седницата на Советот на општина Василево.
        За збор се јави Сандра Илиева заради надополнување на дневниот ред, предлага како 16-
точка од дневниот ред да биде: Барање за финансиска помош поднесено од Илија Димов од село
Иловица.
         Блаже Коцев предложи две дополнителни точки, како 17- точка од дневниот ред да биде:
Донесување Годишен план за вработување за 2017 година.
И како 18- точка од дневниот ред да биде: Донесување годишен план за вработување за 2018
година.
         Немаше друг пријавено за збор предлогот на Сандра Илиева како како 16- точка од дневниот
ред да биде: Барање за финансиска помош поднесено од Илија Димов од село Иловица. беше
ставен на гласење од вкупно присутни 8 советници Советот на општина Василево го усвои со 8
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
          Предлогот на Блаже Коцев како 17- точка од дневниот ред да биде: Донесување Годишен
план за вработување за 2017 година. беше ставен на гласење од вкупно присутни 8 советници
Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
         Предлогот на Блаже Коцев како 18- точка од дневниот ред да биде: Донесување годишен

план за вработување за 2018 година беше ставен на гласење од вкупно присутни 8 советници
Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
         Дневниот ред со направените надополнувања на дневниот ред
- како 16- та точка од дневниот ред Барање за финансиска помош поднесено од Илија Димов

од село Иловица и предложените предлози на Блаже Коцев
- како 17- точка од дневниот ред да биде: Донесување Годишен план за вработување за 2017

година
- како 18- точка од дневниот ред да биде: Донесување годишен план за вработување за 2018

година беше ставен на гласење од вкупно 8 присутни  советници Советот на општина
Василево ги усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

1.
        По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Информација за функционирањето
на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот
центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица за збор се јави Наташа Велкова претседател на



комисијата за јавна безбедност, безбедност на сообраќај и против пожарна заштита рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
         Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Информација за
функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи
(ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица беше ставена на гласење
од вкупно 8 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,
и ,, воздржани,, нема.

2.          По отворената расправа по втората точка од дневниот ред:Предлог-Одлука за
a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo за збор се јавиНаташа Велкова претседател на комисијата за јавна безбедност, безбедност на сообраќај ипротив пожарна заштита рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни членаја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа иусвои.         Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
a`urirawe na Procenata na zagrozenost na podra~jeto na op[tina Vasilevo, беше ставенана гласење од вкупно 8 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 3.        По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Измени и дополнувања на
Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала, за збор се јавиНеџат Меминов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијатана седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.  Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот ред Измени и дополнувањана Годишната Програма за работа на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала, беше ставенана гласење од вкупно 8 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

4.
          По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред Давање согласност на
Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост,, Василево за 2018 година донесен од Управниот
одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, -Василево  за збор се јави Сандра Илиева претседател на
комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,
нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
         Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред:Давање согласност на
Финансискиот план на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, Василево за 2018 година донесен од Управниот
одбор на ЈОУДГ ,, Прва радост ,, Василево, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

5.
По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Давање согласност на

Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2018 година донесен од



Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за збор се јави Сандра Илиева
претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Давање согласност на
Финансискиот план на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за 2018 година донесен од
Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала беше ставена на гласење од вкупно
8 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

6.
По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: Давање согласност на

Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година донесен од Училишниот
одбор на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата
за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. Предлага и
Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред: Давање согласност на
Финансискиот план на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево за 2018 година донесен од Училишниот
одбор на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

7
 По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Давање  согласност на

Програмата за работа на ЈПКД ,,Турија,, за 2018 година донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево, за збор се Крсте Панев претседател на
комисијата за Урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

Немаше друг пријавено за збор седмата  точка од дневниот ред:Давање  согласност на
Програмата за работа на ЈПКД ,,Турија,, за 2018 година донесена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево, беше ставена на гласење од вкупно 8
присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

8.          По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред:Предлог-Одлука за исплатана надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избориодржани 2017 година, за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата заФинансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата јаразгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема,предлага и Советот да ја разгледа и усвои.         Немаше друг пријавено за збор осмата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука заисплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалнитеизбори одржани 2017 година, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни  советнициСоветот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.9.



По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Предлог-Програма заизменување и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличнотоосветлување во општина Василево за 2018 година, за збор се Крсте Панев претседател накомисијата за Урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина рече декакомисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и,, воздржани,, нема.Немаше друг пријавено за збор деветата  точка од дневниот ред: Предлог-Програма заизменување и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличнотоосветлување во општина Василево за 2018 година, беше ставена на гласење од вкупно 8присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема. 10.          По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред: Предлог-Буџет наопштина Василево за 2018 година за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијатаза Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата јаразгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема,предлага и Советот да ја разгледа и усвои.          Марјан Јанев градоначалник на општина Василево како предлагач на Буџетот наопштина Василево за 2018 година даде образложение  рече дека вкупниот проектиран Буџетза 2018 изнесува 194.000.000 денари за 30.000.000 денари помалку од ланската година,според него реален и уствварлив. Основнииот Буџете изнесува 112 000.000 денари тукаспаѓат средствата планирани за општинската аддминистрација на градоначалникот ипрограмите кои се планирани и донесени на предходната седница, Блок дотациите научилиштата и градинката планирани се од 65.000.000 денари. Исто така во буџетот имапланирано средства за враќање на рати за кредити позајмици земани од предходната власт.Овој Буџет е направен врз основа на  потребите на граѓаните на општина Василевопроизлезен од разговори правени при посета на граѓани.           По затворената расправа на десетата точка: Предлог-Буџет на општина Василево за2018 година, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни  советници Советот на општинаВасилево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.11.По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука заизвршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година, за збор се јави Сандра Илиевапретседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече декакомисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и,, воздржани,, нема,Немаше друг пријавено за збор единаесетата  точка од дневниот ред Предлог-Одлуказа извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година, беше ставена на гласење одвкупно 8 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, нема.
12.По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред: .Предлог-Одлука заутврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година, за



збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локаленекономски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена јаусвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема,Немаше друг пријавено за збор дванаесетата  точка од дневниот ред: Предлог-Одлуказа утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година,беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни  советници Советот на општина Василево јаусвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.13. По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука поБарањето за финансиски средства поднесено од Хуманитарното Здружение на деца безродители  ,, Хуманост ,, од Струмица, за збор се јави Сандра Илиева претседател накомисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата наседницата ја разгледа беше усвоен предлогот од комисијата да се доделат финансискисредства во висина од 15.000 од 4 присутни члена го усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.Немаше друг пријавено за збор тринаесетата  точка од дневниот ред Донесување на
Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Хуманитарното Здружение надеца без родители  ,, Хуманост ,, од Струмица со  усвоен предлогот од комисијата да седоделат финансиски средства во висина од 15.000, беше ставена на гласење од вкупно 8присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема. 14. По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлукапо Барањето за финансиски средства поднесено од Здружение на ловци и риболовци  ,, Елен,, од Ново Село, за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за Финансирање,Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа бешеусвоен предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во висина од 15.000 од 4присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата  точка од дневниот ред: Донесување на
Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Здружение на ловци ириболовци  ,, Елен ,, од Ново Село, со  усвоен предлогот од комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 15.000, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутнисоветници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 15.По отворената расправа по петнаесетата точка од дневниот ред:  Донесување на Одлукапо Барањето за финансиски средства поднесено од Здружение пинг-понгарски клуб за лицасо инвалидност   ,, Астраионспорт плус ,, за збор се јави Сандра Илиева претседател накомисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата наседницата ја разгледа беше усвоен предлогот од комисијата да се доделат финансискисредства во висина од 15.000 од 4 присутни члена комисијата го усвои со 4 гласа ,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.



Немаше друг пријавено за збор петнаесетата  точка од дневниот ред: Донесување на
Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Здружение на ловци ириболовци  ,, Елен ,, од Ново Село, со  усвоен предлогот од комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 15.000, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутнисоветници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема.

16. По отворената расправа по шеснаесетата точка од дневниот ред, Барање за финансискапомош поднесено од Илија Димов од село Иловица, за збор се јави Сандра Илиевапретседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече декакомисијата на седницата ја разгледа беше усвоен предлогот од комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 10.000 од 4 присутни члена комисијата го усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,1  и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.Немаше друг пријавено за збор шеснаесетата  точка од дневниот ред: Барање зафинансиска помош поднесено од Илија Димов од село Иловица со  усвоен предлогот одкомисијата да се доделат финансиски средства во висина од 10.000, беше ставена на гласењеод вкупно 8 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, нема. 17.        Претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев отвори расправа поседамнаесетата точка од дневниот:  Донесување Годишен план за вработување за 2017година бидејќи никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутнисоветници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 18.       Претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев отвори расправа поосамнаесетата точка од дневниот: Донесување годишен план за вработување за 2018 годинаникој не се јави за збор, беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни  советници Советотна општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев јазатвори  четвртата седница на Советот на општина Василево.

Совет на општина ВасилевоПретседател,Крсте Панев


