
З А П И С Н И К

Од 40- та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 40-та редовна седница на ден 19.05.2016 година
(Четврток) со пoчеток во 12.00 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:Јован Пелтековски,
Сашко Димитриев, Душко Атанасов и Марјан Јанев

На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, Јасмина  Мазгалиева
петставник од невладината организација Култ – Транзен 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 39-та седница на Совет
на општина Василево одржана на ден 28.04.2016 година   од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

       За работа на 40-та  седницата на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1.Предлог – Одлука за организацијата,делокругот и начинот на извршувањето на задачите на
општинската аддминистрација на општина Василево.

2.Предлог – Стратегија за развој на културата и уметноста во ошштина Василево за периодот
2016-2020 година.

3.Донесување на одлука по Барањето поднесено од Црковниот одбор од с. Ангелци.

4.Предлог – Процена на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба
на подрачјето на општина Василево

        По отворената расправа по дневниот ред за работа на 40-та седница на Советот на
општина Василево за збор се јави Катерина Ф. Петревска член на Советот на општина
Василево предлага надополнување на дневниот ред уште за 4 дополнителни точки:
Како 5-та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за измена на распоредот на
средствата на Буџетот на општина Василево за 2016 година.
Како 6-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 – викендица к.п.бр.908 во КО Нивичино.
Како 7-ма 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 бесправните објекти - помошни објекти к.п.бр.92 во КО Ангелци.
Како 8- ма 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 – викендица к.п.бр2/1 во КО Добрашинци вон .гр

Немаше друг пријавено за збор четирите предложени дополнителни точки на Катерина ф.
Петревска



- Како 5-та точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за измена на распоредот
на средствата на Буџетот на општина Василево за 2016 година.

- Како 6-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 – викендица к.п.бр.908 во КО
Нивичино.

- Како 7-ма 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 бесправните објекти - помошни објекти к.п.бр.92 во
КО Ангелци.

- Како 8- ма 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 – викендица к.п.бр2/1 во КО
Добрашинци вон .гр, беа ставени на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево ги усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

Дневниот ред заедно со направените надополнувања на дневниот ред со четирите предложени
дополнителни точки  од советничката Катерина ф. Петревска беше ставен на гласење  од 11
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

1.
По отворената расправа по  првата точка: Предлог – Одлука за

организацијата,делокругот и начинот на извршувањето на задачите на општинската
аддминистрација на општина Василево, за збор се јави Катерина Ф. Петревска претседател на
комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца
присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. Предлага до Советот да
ја разгледа и усвои.
        Немаше друг пријавено за збор Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и
начинот на извршувањето на задачите на општинската аддминистрација на општина
Василево беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

2.
По отворената расправа по  втората точка: Предлог – Стратегија за развој на културата и

уметноста во ошштина Василево за периодот 2016-2020 година. Катерина Ф. Петревска
претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека и по оваа точка комисијата на
седницата заседаваше од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема. Предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

    Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев побара обрзложение од
претставничката на невладината организација Култ – Транзен Јасмина Мазгалиева за
стратегијата за развој на културата и уметноста во општина Василево.

Јасмина Мазгалиева претставник од невладината организација  Култ – Транзен рече дека
таа како експерт  заедно со општинската  аддминистрација на Василево е вклучена во
изработката на  стратегијата за развој на културата и уметноста во општина Василево. Со
изработка на овој стратешки документ се успеа  да се дојде до крајниот продукт а тоа е
стратегија за развој на културата и уметноста на територијата на општина Василево, тој е еден
од првите документи кој што ќе му се даде легитимитет и Советот на општина Василево треба
да го усвои. Општина Василево изработува таква стратегија  заедно со другите три општини.
Стратегијата е изработена од проектот развивање и ревелитализација на руралните општини
преку уметност и култура кој што се спроведува во период од 15 месеци кој што го спроведува
Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ – Транзен а е потпомогната од
програмата  Цивика мобилитас на Швајцарската агенција за развој и соработка. Нашата
култура е еден од основните принципи за развој на општината и како приоритет за овие
општини кој што може да даде економски и социјален бенифит за развој на овие општини.



Тргнувајќи од овие факти направена е анализа на состојбата на теренот на која што се наоѓа
општина Василево, сакајки да се децентрализира културата и да дојде до сите граѓани во Р.М
да се изработи овој документ кој што се однесува на вклученоста на граѓаните во развојот на
културата и уметноста на општина Василево. Стратегијата се состои од повеќе области. Во
првата област дадена е Анализата на анкетниот прашалник кој што се спроведе заедно со
граѓаните и нивните одговори се послужени како насока како да се развие стратегијата заедно
со општинската аддминистрација и другите релевантни чинители кој што се вклучени во
изработката на стратегијата, направена е и според слабите страни можности и закони кој што
ги има самата општина во однос на тој стратешки документ развојот на општината и уметноста
и е дојдено до приоритетните области на дејствување кој што се битни. Најмногу стратегија  е
заснована на развојот на на руралните средини кој што имат најголем потенцијал за развој на
културата или Еко културен туризам. Стратегијата се води на три приоритетни области кој што
се однесува на  подобрување на инфраструктурните објекти каде што се наоѓа Културниот дом
Василево  кој што одамна е изграден и треба да се реконструира  и не само да се реконструират
постоечките објекти туку и изградба на нови културни и едукативни објекти кој што
гравитират на територијата на општина Василево. За тоа се потребни да се најдат финансиски
средства. Има потреба од инфраструктурни објекти за да може младите да се дружат и да
создават продукти.
Втората приоритетна  област е развојен и рурален туризам и третата област изнаоѓање на
финансиски средства  кој што се битни не само за инфраструктурни туку и други објекти и
започнување и други проекти. Со тоа  ќе се зголеми капацитетот на јавната аддминистрација во
однос на изнаоѓање на финансиски средства да се обнови инфраструктурата и развивање
културата и развој на туризмот. Третата облас е акциониот план кој што е во зависност од
активноста дадено е како треба да се реализира предвидените активности.
Јасмина Мазгалиева рече дека во втората фаза кога ќе се усвои ќе му се даде легитимитет на
документот ќе се оди на обука на јавната аддминистрација за проект менаџмен за изнаоѓање
финансиски средства за сите тие активности да се реализират до крајот на 2020 година.

Катерина Ф. Петревска  рече дека комисијата на седницата заседаваше по оваа точка од
тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. Предлага до
Советот да ја разгледа и усвои.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево се заблагодари на соработниците на
оваа стратегија  која е една од значајните документи за развој на функцијата на општина
Василево рече дека  потребно е и за сите општини пред се за руралните општини кога се
аплицира за било какви проекти потребни се стратегии и елаборати за да може да се
имплементират . Оваа стратегија се работи од 2016 до 2020 година ќе најде широка примена во
работењето на општинската аддминистрација и во наредниот период, укажа голема
благодарност за соработката со него во идните програми за развој на општините преку
културата и уметноста и се надева дека Општина Василево ќе даде голем придонес   за развој и
посветенос на граѓаните од оваа област..
        По затворената расправа  втората точка: Предлог – Стратегија за развој на културата и
уметноста во ошштина Василево за периодот 2016-2020 година. беше ставена на гласење од
11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

3.
       По отворената расправа по третата точка: Донесување на одлука по Барањето поднесено
од Црковниот одбор од с. Ангелци за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата
за финансии рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето и одлчи наместо парични
средства да биде доделено во градежни материјали во висина од 10.000 денари. Од 3 присутни
члена комисијата го усвои со 3 гласа„за“, „против“ и „воздржани“ нема. Предлага до Советот
да го разгледа барањето и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата наместо парични средства да биде
доделено во градежни материјали висината на средствата да изнесува до 10.000 денари по
Барањето поднесено од Црковниот одбор од с. Ангелци беше ставен на гласење од 11



присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

4.
       По отворената расправа по четвртата точка Предлог – Процена на загрозеност од ризици
и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на општина Василево, никој
не се јави за збор, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

5.
По отворената расправа по петата точка Предлог – Одлука за измена на распоредот на

средствата на Буџетот на општина Василево за 2016 година, за збор се јави се јави Силвана
Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа
Од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа„за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага до
Советот да ја разгледа и усвои.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево како предлагач на оваа точка даде
кратко образложение рече дека во тек е  активноста за изградба на улица во Индустриската
зона во населено место Грдашорци и поради потребата за експрепријација на земјиште каде
што треба да помине самата траса на патот извршена е измена на распоредот на средствата
односно пренамена од една на друга ставка заради постапката на експреприацијата на земјиште
да може во иднина  тој проект да се реализира. Во програмата има само 500.000 денари, за
ексреприација потребни се повеќе средства за 3 земјоделски парцели  каде што треба да
помине патниот правец. Од програмата за изградба  на улици ќе се префрлат 500.000 денари за
програмата за надоместок за одземање на имот за да може целиот проект да се реализира.Таква
потреба ќе има во иднина  за патот од центарот во Василево до Мистон, проектот кој треба да
одпочне со реализација во наредниот месец Јуни, тендерската постапка е завршена договорот
треба да се подпише во текот на денот и наредниот месец да почне со реализација на оваа
патен правец. Бидејќи ќе има потреба од еспреприација на земјиштето за реализација на овој
патен правец  најпрво општинската аддминистрација ќе изврши анализа колку средства ќе
бидат потребни и на некоја наредна седница ќе биде исто така ставена точка на дневен ред.
Доколку има потреба ке се пренаменат средства од една во друга програма за да може и овој
проект да се реализира.
        По затворената расправа петата точка Предлог – Одлука за измена на распоредот на
средствата на Буџетот на општина Василево за 2016 година, беше ставена на гласење од 11
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

6.
По отворената расправа по  6-та точка : Предлог – Одлука за утврдување на потребата

од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект – викендица к.п.бр.908 во КО Нивичино.
никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

7.

       По отворената расправа по 7-ма точка : Предлог – Одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти - помошни објекти к.п.бр.92 во КО Ангелци.
никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.



8.

       По отворената расправа по 8- ма точка . Предлог – Одлука за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект – викендица к.п.бр2/1 во КО Добрашинци вон
.гр, и по ова точка никој не се јави за збор  беше ставена на гласење од 11 присутни советниси
Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 40-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

  Претседавач:
Драги Митев


