
 

З А П И С Н И К 

Од 42-та редовна  седница на Советот на општина Василево 

 Советот на општина Василево ја одржа 42-та редовна  седница  на ден 26.02.2021 година (Петок) 

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 присуствуваа советниците: Виолета Ристова, Бранко 

Трајков и Христина Гошева 

На седницата присуствуваа:Бранко Андонов,  Славе Андонов, Блажо Стоилков, претставници од 

општинската аддминистрација во Василево и Васе Костадинов представник од ЈПКД ,, Турија “ 

Василево. 

 Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 42-та седница на Советот на општина 

Василево беше отворена расправа по записникот од 41-та седница  на Совет на општина Василево 

одржана на ден 29.01.2021 година, немаше пријавено за збор беше ставен на гласење од вкупно 

присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, 

воздржани,, нема. 

За работа на 42- та седница на Совет на општина Василево беше предложен следниот дневен ред. 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Финансиски Извещтај на ЈП,, Турија‘‘ дп шетвртп трпмесешие за 2020 гпдина пд 01.01.2020 дп 31.12. 
2020 гпдина. 

2. Предлпг- Одлука за пслпбпдуваое пд плаќаое надпмест за утврдуваое на правен статус на 
песправни пбјекти. 

3. Дпнесуваое на Одлука за дпнираое на средства  на Здружение на градани ОБНОВА ГЛОБАЛ 
Струмица. 

4. Предлпг- Одлука за врщеое птпис на застареани данпцни пбврски пп пснпв на кпмунална такса на 
пбврзници на ппдрашјетп на ппщтина Василевп 

5. Интегриран план за лпкален развпј за ппщтина Василевп(2021-2024). 

 

                             По отворената расправа по дневниот ред за работа на 42- та седница на Совет на општина 

Василево за збор се  јави Тони Малчев член на Советот на општина Василево предложи 

надополнување на дневниот ред уште сп три тпшки: 

                            Какп 6 – та тпшка пд дневнипт ред да биде: Предлпг- пдлука за измена  и дппплнуваое на пдлуката 

за пдпбруваое на финансиски средства на цркпвен Одбпр при црквата „ Успение на прпс. 

Бпгпрпдица пд с. Нпва Маала. 

                            Какп 7-ма тпшка пд дневнипт ред да биде: Бараое за дпделуваое на финансиски средства 

ппднесенп пд лицетп  Михајлпв Ацп пд селп Василевп. 



                             И какп 8-ма тпшка пд дневнипт ред да биде: Бараое за дпделуваое на финансиски средства 

ппднесенп пд Ристпв Стпјан пд селп Едреникпвп. 

                             Немаще друг пријавенп за збпр првипт предлпг на Тпни Малшев какп 6 – та тпшка пд дневнипт ред 

да биде: Предлпг- пдлука за измена  и дппплнуваое на пдлуката за пдпбруваое на финансиски 

средства на цркпвен Одбпр при црквата „ Успение на прпс. Бпгпрпдица пд с. Нпва Маала, беще 

ставен на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со12 
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.  

                            Втприпт предлпг на Тпни Малшев какп 7 – ма тпшка пд дневнипт ред да биде: Бараое за 

дпделуваое на финансиски средства ппднесенп пд лицетп  Михајлпв Ацп пд селп Василевп, беще 

ставен на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со12 
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

             Третипт предлпг на Тпни Малшев какп 8-ма тпшка пд дневнипт ред да биде: Бараое за дпделуваое 

на финансиски средства ппднесенп пд Ристпв Стпјан пд селп Едреникпвп, беще ставен на гласеое 

од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со12 гласа,, за,, ,, 
против,, и ,, воздржани,, нема. 

              Дневнипт ред за рабпта на 42-та седница на Спвет на ппщтина Василевп сп усвпените три 

предлпзи на Тпни  Малшев да се надппплни дневнипт ред: какп 6 – та тпшка пд дневнипт ред да 

биде: Предлпг- пдлука за измена  и дппплнуваое на пдлуката за пдпбруваое на финансиски 

средства на цркпвен Одбпр при црквата „ Успение на прпс. Бпгпрпдица пд с. Нпва Маала.  

               какп 7 – ма тпшка пд дневнипт ред да биде:  Бараое за дпделуваое на финансиски средства 

ппднесенп пд лицетп  Михајлпв Ацп пд селп Василевп, 

               И какп 8-ма тпшка пд дневнипт ред да биде: Бараое за дпделуваое на финансиски средства 

ппднесенп пд Ристпв Стпјан пд селп Едреникпвп, беще ставен на гласеое од вкупно присутни 12 
советници Советот на општина Василево го усвои со12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. 

 

1. 

              По  отворената расправа по првата точка од дневниот ред Финансиски Извещтај на ЈП,, Турија‘‘ дп 
шетвртп трпмесешие за 2020 гпдина пд 01.01.2020 дп 31.12. 2020 гпдина. ;за збор се јави Атанас 

Ристов претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата го разгледа 

извештајот од 5 присутни члена го усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, 2 и ,, воздржани,, нема  
             За збор се јави Сања Христова член на советот на општина Василево од името на советничката 

група на  ВМРО – ДПМНЕ побара обрзложение  за Извештајот на ЈП,, Турија‘ Василевп‘ за шетвртп 

трпмесешие за 2020 гпдина. Реше дека  трета гпдина пп ред ЈП,, Турија‘‘ппкажува дпбивка пд 

рабптеоетп какп да нема загуба  а има спзнанија дека врабптените не мпжат плата да земат 



              Васе Костадинов претставник од ЈП,, Турија‘‘Василевп реше дека псвен Извещтајпт кпј е даден 
пред спветниците на псвпјуваое  вп текпт на вшеращнипт ден  Управнипт пдбпр ја усвпи и 
Заврщната сметка кпја се пднесува за перипдпт пд 01.01.2020 гпдина дп 31.12.2020. 

              Вкупните прихпди  изнесуват 20.202.622,пп фенари пд кпј прихпди пд услуги 19.762.450,пп денари, 
други прихпди 440,172,пп денари. Вкупни расхпди изнесуват 18.410.068,пп пд кпи материјални 
трпщпци 5.768.844,пп денари, брутп плати 8.632.072,пп денари, ампртизација 171.546,пп денари, 
пстанати трпщкпви 3.808.216,00 денари. Расхпди пп пснпв на камати и казни 29.390 денари щтп 
знаши ЈП,, Турија‘ Василевп рабпти сп дпбивка пд 1.792,554,пп денари.  Прихпдите за разлика пд 
мината гпдина се згплемени за 2.000.000 денари ппгплемипт изнпс на прихпдите е згплемен  какп 
резултат на дпнесената пдлука пд страна на спветпт на ппщтина Василевп за щесте села  щтп ги 
задплжи секпе дпмаќинствп да има кпмунален птпад. 
Реше дека врабптените веќе ја  имаат земанп плата и за Јанар месец праща пд каде е таа 
инфпрмација дека врабптените немат земенп плата. 

              Саоа Христпва  реше дека дпбрп кажа петставникпт пд ЈП,, Турија‘‘дека сп Дпнесуваое на пдлука 
пд Спветпт се згплемени прихпдите праща какп ЈП,, Турија‘‘ им впзвраќа на граганите кпнкретнп гп 
сппмна  нејзинптп населенп местп селп Градащпрци  цел месец впдата за пиеое беще матна 
ппщтината не се залага да дппринесе да ги пбезбеди граданите да ги снабди сп цистерни тие сами 
се снабдува  сп купена впда за време пандемија а ЈП,, Турија‘‘ е пбврзана да впди сметка за 
здравјетп на граганите. 
Васе Костадинов претставник од ЈП,, Турија‘‘Василевп реше дека пкплу загадуваоетп на впдата пд 
нивна страна беще даденп сппщтение дп медиумите и кризнипт щтаб дека впдата за пиеое не е 
исправна, ппсебнп беа ппвикани пд Центарпт за анализи за јавнп здравје да ја испитат впдата 
бидејќи впдата беще ппматена пд браната за тпа беа ангажирани врабптени пд ЈП,, Турија‘‘се 
шистеа резерварите се щтп требаще беще интервениранп пд нивна страна беа известени граганите 
дека впдата  не е за упптреба. 

              Крсте Панев претседател на Спветпт на ппщтина Василевп  реше дека ппради ппрпјните дпждпви 
впдата беще заматена за тпа ЈК интервенираще вп најбрз временски рпк кплку щтп беще вп 
мпжнпст. 

 
              Саоа Христпва Ппради тпа щтп граганите не кпристеа еден месец впда за пиеое   треба да бидат 

пслпбпдени да не плакќат впда за тпј месец да се предлпжи дп директпрпт на ЈКП да се прегпвара 
да бидат пслпбпдени граганите пд плаќаое. 

              Пп затвпрената расправа првата точка од дневниот ред Финансиски Извещтај на ЈП,, Турија‘‘ дп 

шетвртп трпмесешие за 2020 гпдина пд 01.01.2020 дп 31.12. 2020 гпдина. беще ставен на гласеое 

од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со8 гласа,, за,, ,, против,, 
4 и ,, и воздржани,, нема. 

 
 

2 
По  отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Предлпг- Одлука за пслпбпдуваое пд 
плаќаое надпмест за утврдуваое на правен статус на бесправни пбјекти, за збор се јави  Крсте 

Панев претседател на комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, 
против,, 2 и ,, воздржани,, нема. 

 Немаще друг пријавенп за збпр втората точка од дневниот ред: Предлпг- Одлука за пслпбпдуваое 

пд плаќаое надпмест за утврдуваое на правен статус на бесправни пбјекти, беще ставен на 



гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со9 гласа,, за,, ,, 
против,, 3 и ,, и воздржани,, нема. 

3. 

 По  отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Дпнесуваое на Одлука за дпнираое 
на средства  на Здружение на градани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица за збпр се јави Марјан Трајкпв 
шлен на Спветпт на ппщтина Василевп праща дали се заппзнаени спветниците дека треба да се 
дпнират средства за ппмпщ на газди щтп имат пп пет прпдавници кпј щтп издават ппд кирија и 
земат прихпди пп 1000 евра месешнп, сппред негп ппщтината нема мпжнпсти да дпделува 60.000 
денари за да ги ренпвират нивните дуќани а има цркви, Чамии, бплни и пппжарени  кпј се мплат 
за ппмпщ на кпј им се дпделуват 10.000 денари. Реше дека тпј лишнп е прптив дпделуваое на 
средства пд 60.000 денари за здружениетп и пбнпва  на Глпбал Струмица. 
 Санја Стпјанпва  реше дека гп ппдржува мислеоетп на спветникпт Марјан Трајкпв ппщтината е 
блпкирана едвај сврзува крај сп крај  не платена струја телефпни праща пд каде ќе  дпнират 
средства пд 60.000 денари на фирмата Глпбал. 
Крсте Панев претсдател на Спветпт на ппщтина Василевп реше дека на седницата на кпмисијата за 
финансираое, Бучет и лпкален екпнпмски развпј  лишнп и самите тие присуствуваа на кпмисијата 
кпга беще предлпжена сумата пп Бараоетп не дадпа никакпв кпментар ниту мислеое а сега 
критикуват. Дплжнпст на ппщтината е да гп прима и да биде разгледанп на седница на Спвет 
секпе бараое щтп ке биде ппднесенп вп ппщтина Василевп. Бараоетп е ппднесенп пд Владата без 
разлика дали некпј сака или нејќе да дпнира средства за тпа пдлушува Спветпт на ппщтина 
Василевп. 
Атанас Ристпв претседател на Кпмисијата за финансираое бучет и лпкален екпнпмски развпј реше 

дека кпмисијата на седницата гп разгледа бараоетп, беще предлпжен предлпг да се дпделат 

средства  вп изнпс пд 60,000 денари пд 5 присутни шлена кпмисијата гп усвпи сп 3 гласа,, за,, ,, 
против,, 2 и ,, и воздржани,, нема. 

Блажп Кпцев шлен на Спветпт на Опщтина Василевп реше дпкплку се дпделат тие средства нема да 

бидат самп за газди на дуканите таму има  и кирачии кпј щтп егзестират пд тпа   имат пгрпмни 

загуби сп дпказ  дпкументација пп фактури сппред негп средствата пд 60.000 денари не се мнпгу 

тпа е предлпг пд владата да мпже да им се ппмпгне на пщтетените. 

Марјан Трајкпв смета дпкплку се дпделат тие средства нема да стигнат дп тие луге щтп се стварнп 

пщтетени,  затпа треба секпј да си гп псигури дуканпт дпкплку дпјде дп ппжар да биде пбещтетен 

пд псигурителните кпмпании. 

Немаще друг пријавенп за збпр предлпгпт пд кпмисијата да се дпделат средства вп изнпс пд 

60.000 денари за дпнираое на Здружение на градани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица, беще ставен на 

гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со7 гласа,, за,, ,, 
против,, 4 и ,, и воздржани,, 1. 

Третата точка од дневниот ред: Дпнесуваое на Одлука за дпнираое на средства  на Здружение на 

градани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица сп усвпенипт предлпг да се дпделат средства вп изнпс пд 

60.000 денари, беще ставен на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина 
Василево ја усвои со7 гласа,, за,, ,, против,, 4 и ,, и воздржани,, 1. 



4. 
Пп птвпрената расправа пп 4 та тпшка: Предлпг- Одлука за врщеое птпис на застареани данпцни 

пбврски пп пснпв на кпмунална такса на пбврзници на ппдрашјетп на ппщтина Василевп за збпр се 

јави Атанас Ристпв претседател на Кпмисијата за финансираое бучет и лпкален екпнпмски развпј 

реше дека кпмисијата на седницата гп разгледа бараоетп, пд 5 присутни шлена кпмисијата гп 

усвпи сп 3 гласа,, за,, ,, против,, 2 и ,, и воздржани,, нема. 

Sawa Hristova pobara Obrazlo`enie 

Bla`o Stoilkov  pedstavnik od op{tinskata addministracija od odelenieto za naplata na 
danoci dade obrazlo`enie reчe deka ova Odluka е  napravena za bri{ewe na dolgovite na 
firmite koi се избршени od centralniot register kako ne posto~;ki {to pretstavuvat 
teret vo odnos na analizata koj ja proverija i dostavija  do odredeni institucii  se raboti 
za pogolema suma na pobaruvawe koja ne e soodvetna i procentot na naplata paga taka da  
пred instituciite se predstavuvat kako nelikvidni. 

Marjan Trajkov Re~e deka tie firmi  nemat plakano poveke godini upati kritika do 
dano;no oddelenie toa se nogu sredstva apelira vo naredniot period  Op{tinata 
navremeno da gi prebira tie sredstva. 

Nema{e drug prijaveno za zbor Предлпг- Одлука за врщеое птпис на застареани данпцни 

пбврски пп пснпв на кпмунална такса на пбврзници на ппдрашјетп на ппщтина Василевп беще 

ставенa на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со8 
гласа,, за,, ,, против,, 4 и ,, и воздржани,, нема. 

 

5. 

Кпмисијата за финансираое, Бучет и лпкален екпнпмски развпј на седницата ја разгледа тпшка: 

Интегриран план за лпкален развпј за ппщтина Василевп(2021-2024). пд 5 присутни шлена 

кпмисијата ја усвпи сп 5гласа,, за,, ,, против,, и ,, и воздржани,, нема. 

Немаще друг пријавенп за збпр петата тпшка: Интегриран план за лпкален развпј за ппщтина 

Василевп(2021-2024).беще ставен на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на 
општина Василево ја усвои со12 гласа,, за,, ,, против,,и ,, воздржани,, нема. 

 

6. 

                             Пп птвпрената расправа пп щестата та тпшка пд дневнипт ред: Предлпг- пдлука за измена  и 

дппплнуваое на пдлуката за пдпбруваое на финансиски средства на цркпвен Одбпр при црквата 

„ Успение на прпс. Бпгпрпдица пд с. Нпва Маала, за збпр се јави Крсте Панев претседател на 

Спветптна ппщтина Василевп  реше дека пвие средства беа дпделени на предхпдната седница 



бидејќи имаще прпблем сп сметката не мпжеа да се исплатат сега ке се исплатат на сметка на 

црквата.  

Предлпг- пдлука за измена  и дппплнуваое на пдлуката за пдпбруваое на финансиски средства на 

цркпвен Одбпр при црквата „ Успение на прпс. Бпгпрпдица пд с. Нпва Маала. средствата пд 25.000 

да бидат исплатени на сметка на црквата„ Успение на прпс. Бпгпрпдица пд с. Нпва Маала беще 

ставен на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со12 
гласа,, за,, ,, против,,и ,, воздржани,, нема. 

 

7. 

                            Пп птвпрената расправа пп седмата та тпшка пд дневнипт ред: Бараое за дпделуваое на 

финансиски средства ппднесенп пд лицетп  Михајлпв Ацп пд селп Василевп, за збпр се јави Атанас 

Ристпв шлен на Спветпт на ппщтина Василевп предлпжи да се дпделат средства вп изнпс 8000 

денара. 

                            Марјан Трајкпв смета дека не се дпвплни тие средства се рабпти за пппжарена кука негпв предлпг 

е да се дпделат 20.000 денара. 

                            Крсте Панев претседател на Спветпт на ппщтина Василевп реше дека тпј лишнп има присуствуванп 

на лице местп се рабпти за сирпмащнп семејствп кпе нема услпви за живееое има изгпренп 

кревет и щппрет скрпмнп бара шпвекпт да му се ппмпгне, апелира дп спветниците дпкплку има 

некпј пплпвни кревет или щппред да им се ппмпгне сппред негп смета дека се дпвплни тие 

средства пд 8000 денара. 

Предлпгпт на Атанас Ристпв да се дпделат средства вп изнпс 8000 денара. беще ставен на гласеое 

од вкупно присутни 12 советници Советот гласаше,, за,,6 ,, против,,и ,, воздржани,, нема. Спветпт 

на ппщтина Василевп не гп усвпи предлпгпт. 

 Предлпгпт на Марјан Трајкпв да се дпделат средства вп изнпс 20.000 денара беще ставен на 

гласеое од вкупно присутни 12 советници гласаа,, 6 гласа ,, за,, против,, и ,, воздржани,, нема. 
Спветпт на ппщтина Василевп не гп усвпи ни втприпт предлпгпт.пп Бараое за дпделуваое на 

финансиски средства ппднесенп пд лицетп  Михајлпв Ацп пд селп Василевп. 
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.                    Пп птвпрената расправа пп псмата та тпшка пд дневнипт ред: Бараое за дпделуваое на финансиски 

средства ппднесенп пд Ристпв Стпјан пд селп Едреникпвп, за збпр се јави Атанас Ристпв шлен на 

Спветпт на ппщтина Василевп предлпжи да се дпделат средства вп изнпс пд 20,000 денара. 

Немаще друг пријавенп за збпр предлпгпт на Атанас Ристпв да се дпделат средства вп изнпс пд 

20,000 денара. беще ставен на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина 
Василево го усвои со12 гласа,, за,, ,, против,,и ,, воздржани,, нема. 



Осмата тпшка: Бараое за дпделуваое на финансиски средства ппднесенп пд Ристпв Стпјан пд селп 

Едреникпвп)сп усвпенипт предлпг да се дпделат средства вп изнпс пд 20,000 денари,беще ставен 

на гласеое од вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево ја усвои со12 гласа,, 
за,, ,, против,,и ,, воздржани,, нема. 

 

 По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина  Василево Крстe Панев ја 

затвори  42- та  седница на Советот на општина Василево. 

 

Записничар: 

Зора Коларова 

                                                                                                                           Совет на општина Василево 

                                                                                                                                             Претседател 

                                                                                                                                              Крсте Панев 

 

 




