
 

З А П И С Н И К 

 

Од 48-та редовна  седница на Советот на општина Василево 

 

         Советот на општина Василево ја одржа 48-та редовна  седница  на ден 31.08.2021 година 
(Вторник) со почеток во 12.00 часот во просториите на Спортската сала во Василево. 

         Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина 
Василево. 

         На седницата од оправдани причини не  присуствуваа советниците: Бранко Трајков,, 
Виолета Ристова , Илми Мустафов и Ракип Асанов. 

         На седницата присуствуваа Верче Миткова  представник од општинската 
аддминистрација ,Снежана Костадинова претставник од ЈПКД ,,Турија“  Василево, Василија 
Христова директор на детската градинка ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; Саветка Панова 
претставник од„ ООУ„ Атанас Нивичански од“ Нова Маала и Јован Коцев претставник од 
Југоисточниот плански регион. 

            Пред да биде предложен дневниот ред за работа на 48-та  седницата беше отворена 
расправа по записникот од 47 седница на Совет одржана на ден 29.07.2021 година, немаше 
забелешки  беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина 
Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

       За работа на 48-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот 
дневен ред: 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 
година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; 

2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 
прием на повеќе или помалку деца во група; 

3. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 
утврдување на Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и 
утврдување на поблиски критериуми за прием на деца; 

4. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 
утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Прва радост“, 
Василево; 

5. Годишен извештај за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2020 – 
2021 година; 

6. Годишна програма за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2021- 
2022 година; 



7. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2022 
година на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала; 

8. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, за воспитна 2020-2021 
година; 

9. Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, за учебната 2021/2022 
година; 

10. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 
година на ЈПКД „Турија“, Василево; 

11. Предлог-одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни 
плакати за Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви услови на сите 
организатори на изборната кампања во општина Василево. 

         По отворената расправа по дневниот ред за работа на 48- та седница на Советот на општина 
Василево за збор се јави Христина Гошева член  на Советот на општина Василево предложи 
надополнување на дневниот ред со две точки: 

- Како 12-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Годишна Програма за 
работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021/2022 година. 

- Како 13 точка дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука 
за давање на согласност на годишен план за вработување за 2022 година на ООУ 
„Гоце Делчев“Василево. 

- Како 14- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање предлог за член 
во надзорен одбор на заедничкото јавно претпријатие за заловување на 
кучиња„Астра Луна“Струмица. 

Немаше друг пријавено за збор предлог на Христина Гошева:  

Како 12-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Годишна Програма за работа на ООУ 
Гоце Делчев Василево за учебната 2021/2022 година беше ставена на гласење од вкупно 
присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, 
воздржани,, нема. 

 
Вториот предлог на Христина Гошева како 13 дополнителна точка од дневниот ред да биде: 
Донесување на одлука за давање на согласност на годишен план за вработување за 2022 година 
на ООУ „Гоце Делчев“Василево,беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници 
Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема. 

Третиот предлог на Христина Гошева како 14-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: : 
Давање предлог за член во надзорен одбор на заедничкото јавно претпријатие за заловување на 
кучиња„Астра Луна“Струмица, беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници 
Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема. 

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево предлага измена на дневниот ред 
14 точка од дневниот ред: Давање предлог за член во надзорен одбор на заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на кучиња„Астра Луна“Струмица  да биде како прва точка од 
дневниот реда  



Немаше друг пријавено за збор предлогот на Крсте Панев да се измени дневниот ред 14 –та 
точка од дневниот ред: Давање предлог за член во надзорен одбор на заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на кучиња„Астра Луна“Струмица  да биде како прва  точка од 
дневниот ред беше ставен на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина 
Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, воздржани,, нема. 

Дневниот ред со усвоените надополнувања 

-  Како 12-та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Годишна Програма за 
работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021/2022 година. 

- Како 13 точка дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на одлука 
за давање на согласност на годишен план за вработување за 2022 година на ООУ 
„Гоце Делчев“Василево. 

- Како 14- та дополнителна точка од дневниот ред да биде: Давање предлог за член 
во надзорен одбор на заедничкото јавно претпријатие за заловување на 
кучиња„Астра Луна“Струмица. 
 

Заедно со направените измени во дневниот ред 14 –та точка од дневниот ред: Давање предлог 
за член во надзорен одбор на заедничкото јавно претпријатие за заловување на кучиња„Астра 
Луна“Струмица  да биде како прва точка од дневниот ред беше ставен на гласење од вкупно 
присутни 11 советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,    и ,, 
воздржани,, нема. 

1. 

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Давање предлог за член во 
надзорен одбор на заедничкото јавно претпријатие за заловување на кучиња„Астра 
Луна“Струмица за збор се јави Сања Христова член на Советот на општина Василево праша зошто 
во материјалите не е дадено кој член е предложен. 

Јован Kоцев претставник од Југоисточниот плански регио  во даденото образложение рече дека 
согласно одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување на кучиња „ Астра 
Зенка “- Струмица  потребно е да се формира Управен одбор и Надзорен одбор од 5 члена со 
мандат од 4 години за тоа се договарат општините кој каков член ке даде. Членовите на 
Управниот и надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на Југоисточниот 
плански регион на предлог на Советите на општините основачи. Предлагањето на членовите на 
Управниот и надзорниот одбор од страна на општините основачи ќе се врши по пат на  ротација 
Советот на  кои предложиле членови во Управен орган по истекот на мандатот од 4 години ке 
бидат предложени за членови во надзорен орган и обратно. Поради тоа се јавува потреба за 
донесување Одлука за утврдување на учество со член  во Надзорен Одбор  од Општина Василево. 

Крсте Панев предлага за член на Надзорен одбор од Општина Василево биде назначен Митко 
Јанев. 



Предлогот на Крсте Панев за член во надзорен одбор на заедничкото јавно претпријатие за 
заловување на кучиња„Астра Луна“Струмица заедничкото јавно претпријатие за заловување на 
кучиња„Астра Луна“Струмица од општина Вазилево биде назначен Митко Јанев беше ставено на 
гласење од вкупно присутни 11 советници советници Советот на општина Василево го усвои со 
8 гласа,, за,, ,, против,,нема и    и ,, воздржани,, 3. 

2. 

По отворената расправа по втората  точка од дневниот ред: Донесување на Одлука за давање 
согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; за 
збор се јави Василија Христова вд директор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево рече дека секоја 
година законска обврска е да се донесе Годишен План. Во Годишен план за вработување за 2022 
година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;  нема предвидено никакво вработување. 

 Немаше друг пријавено за збор втората  точка од дневниот ред: Донесување на Одлука за 
давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „Прва радост“, 
Василево; беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина 
Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 3. 

3 

Поради неманје кворум за работа комисијата за  Општествени дејности не се состана. 

По отворената расправа по третата  точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за прием на повеќе или помалку деца во 
група; немаше пријавено за збор;беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници 
Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

4. 

 По отворената расправа по четвртата  точка од дневниот ред: утврдување на Комисија за 
прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием 
на деца; немаше пријавно за збор  беше ставено на гласење од вкупно присутни 11 советници 
Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

5. 

По отворената расправа по петата  точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево;  немаше пријавно за збор  беше ставено на 
гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 
гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

 

 

 



6. 

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред:  Годишен извештај за работа на 
ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2020 – 2021 година;никој не се јави за збор, 
збор  беше ставено на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина 
Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

7.  

 По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Годишна програма за работа на 
ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2021- 2022 година; за збор се јави Сањја 
Стојанова Член на Советот на општина Василево праша дали салата во Нова Мала фунционира 
или пак се одвиват физички активности. 

Стојан Тимов директор на„ ООУ Гоце Делчев“ Василево рече дека за време на пандемијата во 
опште не е издавана салата бидејки е ризично во наредниот период доколку повеке паралелки 
имат часови наставата ке се одржува во сала и надвор 

Немаше друг пријавено збор :седмата точка Годишна програма за работа на ООУ „Атанас 
Нивичански“, Нова Маала за учебната 2021- 2022 година;  беше ставено на гласење од вкупно 
присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,3  и ,, 
воздржани,, нема. 

8.  

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука за давање 
согласност на Годишен план  за вработување за 2022 година на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова 
Маала; никој не се јави за збор, збор  беше ставено на гласење од вкупно присутни 11 
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,3  и ,, воздржани,, 
нема. 

9. 

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред Годишен извештај за работа на 
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, за воспитна 2020-2021 година;; немаше пријавено за збор, беше 
ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои 
со 8 гласа,, за,, ,, против,,3  и ,, воздржани,, нема. 

10.  

По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред Годишна Програма за работа на 
ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, за учебната 2021/2022 година; немаше пријавено за збор, беше 
ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои 
со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 3. 

11.  

По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука за 
давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД „Турија“, Василево; 



за збор се јави Снежана Костова претставник од ЈПКД „Турија“, Василево рече дека за 2022 година  
нема предвидено нови вработувања за 2021 година беа предвидени 20 вработувања а беа 
вработени само тројца. 

Немаше друг пријавено единасетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука за давање 
согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД „Турија“, Василево, беше 
ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои 
со 8 гласа,, за,, ,, против,,3  и ,, воздржани,, нема. 

12. 

Поради немање кворум за работа комисијата за урбанизам  комунални дејности и заштита 
на зивотната средина не се состана. 

По отворената расправа по дванасетата  точка од дневниот ред: Предлог-одлука за 
утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за Локални избори 2021 
година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина 
Василево.;за збор се јави Марјан Трајков членна Советот на општина праша дали  изборните 
плакати можат да се лепат на било кое место. 

Верче Миткова претставник од општинската администрација во образложението рече дека не е 
дозволено било каде да се лепат плакати не е дозволено да се лепат на дрвја , куки , ниту на места 
одалечени помалку од 100 м од избирачкото место. 

Немаше друг пријавено за збор дванасетата  точка од дневниот ред: Предлог-одлука за 
утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за Локални избори 2021 
година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина 
Василево, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина 
Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. 

13.  

По отворената расправа по тринасета точка од дневниотред: Годишна Програма за работа на 
ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021/2022 година.  немаше пријавено за збор, беше 
ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на општина Василево ја усвои 
со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 3. 

 

 

14. 

По отворената расправа по четиринасета  точка од дневниот ред: Донесување на одлука за 
давање на согласност на годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Гоце 
Делчев“Василево. за збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара 
кратко образложение. 



Стојан Тимов директор на ООУ „Гоце Делчев“Василево во годишниот план за вработување за 2022 
година нема планирано нови вработувања 

Немаше друг пријавено за збор четиринасета  точка од дневниот ред:  Донесување на одлука за 
давање на согласност на годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Гоце 
Делчев“Василево, беше ставена на гласење од вкупно присутни 11 советници Советот на 
општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 3 

 

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крстe Панев ја 
затвори  48- та  седница на Советот на општина Василево. 

 

 

Записничар: 

Зора Коларова 

Совет на општина Василево 

                                                                           Претседател 

                                                                                                                                                                     Крсте Панев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 
година на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево; 

2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 
прием на повеќе или помалку деца во група; 



3. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 
утврдување на Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и 
утврдување на поблиски критериуми за прием на деца; 

4. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 
утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Прва радост“, 
Василево; 

5. Годишен извештај за работа на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2020 – 
2021 година; 

6. Годишна програма за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2021- 
2022 година; 

7. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план  за вработување за 2022 
година на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала; 

8. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, за воспитна 2020-2021 
година; 

9. Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, за учебната 2021/2022 
година; 

10. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 
година на ЈПКД „Турија“, Василево; 

11. Предлог-одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни 
плакати за Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви услови на сите 
организатори на изборната кампања во општина Василево. 

 


