
З А П И С Н И К

Од 5-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 5-та редовна  седница  на ден 31.01.2018 година (Среда)
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 присуствуваа сите членови  на Советот.
На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе

Андонов,  Верче Миткова, Габриела К. Ефтимова претставници од општинската аддминистрација и
Снежана Костадинова претставник од ЈПКД ,, Турија,, Василево.
         По отворената расправа по записникот од четвртретата  седница на Совет на општина
Василево одржана на ден 28.12.2017 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење од
вкупно присутни 15 советници Советот на општина Василево го усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и
,, воздржани,, нема.

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2017 година за периодот од 01.01.2017 до
31.12.2017 година ( К-1).

2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од
01.01.2017 до 31.12.2017 година ( К-2).

3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за
периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година ( К-3).

4.Предлог-Одлука за утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на
нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот.

5. Предлог-Одлука за пренесување на правото на сопственост и владение на патничко motorno
vozilo Citroen Berlingo на ЈПКД ,,Турија “ Василево.

6. Предлог-Одлука за sopstveno u~estvoto na Op[tina  Vasilevo во Предлог-Pроектот
поднесен до Бирото за регионален развој.

7. Предлог-Одлука за задолжување на општина Василево со заем од Македонска Банка за
Поддршка на Развојот, за реализација на проекти од ИПА компонентата за прекугранична
соработка.

8.Донесување на Одлука по Барањето за спонзорство поднесено од Ловечко друштво ,,Скоруш,,
Куклиш.

9. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Орце Димитров од
с.Сушево.



10. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Мирсат Мемедов од
с.Нова Маала.

11. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Драги Арабаџиев од
с.Сарај.

12. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Анка Пешева од
с.Владиевци.По отворената расправа по дневниот ред за работа на петата седница на Совет наопштина василево за збор се јави Блаже Коцев заради  измена и надополнување на дневниот
ред, предлага  да се иземе 5 - та точка од  дневниот ред: Предлог-Одлука за пренесување на
правото на сопственост и владение на патничко motorno vozilo Citroen Berlingo на ЈПКД
,,Турија “ Василево. Да се надополни дневниот ред уште за 2 дополнителни точки.
Како 12 – та точка од дневниот ред да биде Донесување Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Златко Ристов село Дукатино.
Како 13- та точка од дневниот ред да биде Донесување Годишен план за вработување на ЈПКД ,,
,,Турија„ Василево
        Сања Христова предлага како 14-та точка од дневниот ред да биде: Информација на
исправноста на водата за пиење во општина Василево.
Како 15 – та точка од дневниот ред да биде:Информации за вклучување на бракови во општина
Василево.
         Немаше друг пријавено за збор предлогот на Блаже Коцев  да се иземе 5 - та точка од
дневниот ред . Предлог-Одлука за пренесување на правото на сопственост и владение на патничко
motorno vozilo Citroen Berlingo на ЈПКД ,,Турија “ Василево.
Да се надополни дневниот ред уште за 2 дополнителни точки.
Како 12 – та точка од дневниот ред да биде Донесување Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Златко Ристов село Дукатино.
Како 13- та точка од дневниот ред да биде: Донесување Годишен план за вработување на ЈПКД ,,
,,Турија„ Василево беше ставен на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина
Василево ги усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
        Предлогот на Сања Христова како 14-та точка од дневниот ред да биде: Информација на
исправноста на водата за пиење во општина Василево.
Како 15 – та точка од дневниот ред да биде:Информации за вклучување на бракови во општина
Василево, беше ставен на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина
Василево ги усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
          Дневниот ред со направените измени и надополнувања на дневниот ред со предложените
предлози на Блаже Коцев да се иземе 5- та точка од  дневниот ред: Предлог-Одлука за
пренесување на правото на сопственост и владение на патничко motorno vozilo Citroen
Berlingo на ЈПКД ,,Турија “ Василево.
Да се надополни дневниот ред уште за 2 дополнителни точки.
Како 12 – та точка од дневниот ред да биде Донесување Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Златко Ристов село Дукатино.
Како 13- та точка од дневниот ред да биде: Донесување Годишен план за вработување на ЈПКД ,,
,,Турија„ Василево,  заедно со  двете предложени точки  на Сања Христова како 14-та точка од
дневниот ред да биде: Информација на испитување на водата за пиење во општина Василево и



Како 15 – та точка од дневниот ред да биде:Информации за вклучување на бракови во општина
Василево, беше ставен на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина
Василево ги усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

1.
        По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2017 година за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година ( К-1).
за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за  финансирање, Буџет и локален

економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со
5- гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
       Марјан Јанев градоначалник на општина Василево даде образложение околу реализацијата на
Буџетот за 2017 година според него нереално планирани средства од предходната влас за 2017
година. тоа е резултат на лошото раководење и од тие причини реализацијата не се одвивала
според одредената динамика. Од планираните 224.730 600 денари има реализација 145 000 000
денари  или 64% од вкупниот Буџет. Основниот Буџет од планираните 130 900 000 реализирани се
66 000 000 денари или 50%. Единствено целасна реализација има  кај блок дотациите од државата
парите наменети за плати во училиштата. Кај Самофинансирачките активности реализација има
75%, кај донациите обезбедени од Министерствата, бирота и агенциите има реализации од 57%.
Доспеани неподмирени обврски од 01.012017 до 31.12.2017Општина Василево има од 1016 000
денари и вкупниот долг на општината  заклучно со 2017 година изнесува 70.000 000 милјони
денари. Долг према приватни фирми 40.000 000 денари, 30 000 000 милјони денари за кредит,
17.000 000 денари  кредит за водоводот во село Чанаклија  кој се плака на 2 рати годишно, треба
да биде исплатен до 2020 година и останатиот кредит за патот Нова Маала и Пиперево.
 Според образецот К3 се гледа дека делот  од кредитот  во износ од 1.678.123 денари за
водоводната мрежа во село Чанаклија пред десетина дена е спроведен според одредената
динамика.

Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2017 година за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година ( К-1).
беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои

со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.2.
По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за доспеаните а

неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година ( К-2).за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за  финансирање, Буџет и локален
економски разво јрече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5
гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.   Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за
доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017
година ( К-2). беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот наопштина Василево ја усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.3.        По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до
31.12.2017 година ( К-3)., Сандра Илиева претседател на комисијата за  финансирање, Буџет и



локален економски развојрече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја
усвои со 5 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.         Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до
31.12.2017 година ( К-3). беше ставена на гласење од вкупно 5 присутни  советници Советот наопштина Василево ја усвои со 5 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

4
По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред Предлог-Одлука за утврдување

на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево
и утврдување на надомест за истиот за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за
Урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на
седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,
нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
       За збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека и во
предходните Совети донесувале такви Одлуки за утврдување на надворешен член за давање
нацрт планови на општина Василево, смета дека сумата што е дадена во висина од 24.000.оо
денари  во период од една година е мала негов предлог е да се  склучи договор со лицето што ќе
ја обавува оваа функција  да се зголеми на 50.000 денари и да има одговорност. Предложи
предлогот да биде ставен на гласење.
         Славе Андонов претставник од општинската администрација во однос на донесување на оваа
Одлука рече дека е воспоставена обврска и одговорност за давање мислење на нацрт планови на
лицето кое  се назначува. Оваа одлука се носи повеќе години доколку не се дава мислење лицето
нема и средства да добива.
      Предлогот на Марјан Трајков е да се  склучи договор со лицето за утврдување на надворешен
член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево да се зголеми
вредноста на 50.000 денари и да има одговорност, беше ставен на гласење од вкупно 15присутни  советници Советот на општина Василево глсаше 7 гласа,, за,, ,, против,, 8 и ,,воздржани,, нема. Советот на општина Василево не го усвои предлогот на Марјан Трајков

Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на
општина Василево и утврдување на надомест за истиот. беше ставена на гласење од вкупно15 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, 1 и ,,воздржани,, 2

5.
По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за sopstveno

u~estvoto na Op[tina  Vasilevo во Предлог-Pроектот поднесен до Бирото за регионален развој.
за збор се јави Сандра Илиева претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален

економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со -
5 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево  рече дека со донесување на оваа Одлука
Советот на општина Василево потврдува сопственото учество  на општина Василево во Предлог
Проектот,, изградба на две прифатилишта за бездомни животни,, поднесени до Бирото за
регионален развој во износ од 150.000.00 денари од вкупниот Буџет на предлог проектот. Носител
на проектот е Општина Струмица. Предлог проектот е насочен за изградба на две прифатилишта
за бездомни животни во Струмица и Гевгелија кој што ќе бидат изградени во текот на 2018 година,
како заеднички проект на 10-те општини  со среддства од десете општини и Бирото за регионален
развој ќе се изработи техничка документација и ќе се градат два прифатни центри. Помалите



рурални општини ќе учествуват со 10 % а поголемите како што е Струмица со 20%  Со
донесувањето на одлуките од Советите на општините ќе се подпише договор за меѓуопштинска
соработка за формирање на регионално прифатилиште за бездомни животни.

Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
sopstveno u~estvoto na Op[tina  Vasilevo во Предлог-Pроектот поднесен до Бирото за
регионален развој беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина
Василево ја усвои со 15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

6.
 По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред Предлог-Одлука за задолжување

на општина Василево со заем од Македонска Банка за Поддршка на Развојот, за реализација на
проекти од ИПА компонентата за прекугранична соработка за збор сејави Сандра Илиева
претседател на комисијата за  финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа ,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.
       Марјан Јанев градоначалнико на општина Василево рече дека со донесувањето на оваа
Одлука од страна на Советот на општина Василево се задолжува општина Василево во износ од
2.300.000.оо денари за финансирање на проект со склучен договор со Маќедонска банка за
подршка за реализација на проекти за реконструкција на школото во с. Седларци од ИПА
компонентата за прекугранична соработка. Околу исплатата на средствата од Европската унија
потребно е општина Василево да ја исплати реализацијата на фирмата а фирмата изведувач
доставува документи до општината а општината  ги доставува до Министерството за регионален
развој и јавни набавки во Р. Бугаријакаде каде што ќе се трансвормират средствата на Буџетот на
општина Василево општина Василево ќе го врати кредитот на Маќедонска банка.

Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред Предлог-Одлука за
задолжување на општина Василево со заем од Македонска Банка за Поддршка на Развојот, за
реализација на проекти од ИПА компонентата за прекугранична соработка. беше ставена на
гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со 14гласа,, за,, ,,
против,,  и ,, воздржани,, нема.

7.
По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по

Барањето за спонзорство поднесено од Ловечко друштво ,,Скоруш,,  Куклиш, за збор се јави
Сандра Илиева претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа, беше ставена на гласење од 5 присутни члена
комисијата гласаше  5,, гласа ,,против,, ,, за,, и ,, воздржани,, нема.

Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека на предходните седници на
Совет  се доделуваа финансиски средства на се и сешто по барања доставени од други општини,
негово предлог е да се прекине да не се примат Барања од други општини, има социјални
установи каде што граѓаните треба да барат помош, овие средства да се наменат  на право место
на граѓани од општина Василево каде што имат потреба од таква помош како што е моментално
случајот со опожарениот дом на Ристови од село Дукатино
        Крсте Панев претседател на Советот рече дека неможе да се става предлогот на Марјан
Трајков на гласење  да се донесе Одлука да се прекине да не се примат Барања од други  општини
има и наши барања доставано до други општини.

 Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во врска предложениот предлогот на
Марјан Трајков да се донесе Одлука да се прекине да не се примат Барања од други  општини
рече дека неможе да се отфрлат Барањата кои се доставени до општина Василево тие мора да се



архивират и одат на Совет а Советот е тој што одлучува дали ке бидат доделени финансиски
средства или ќе бидат Барањата одбиени,  Одлука донесува Советот тој е надлежен за тоа.Немаше друг пријавено за збор седмата  точка од дневниот ред: Донесување на Одлукапо Барањето за спонзорство поднесено од Ловечко друштво ,,Скоруш,,  Куклиш, бешеставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници  гласаа 15 ,, против,, ,, за ,, и ,,воздржани ,, нема, Советот на општина Василево не ја усвои седмата точка Донесување на
Одлука по Барањето за спонзорство поднесено од Ловечко друштво ,,Скоруш,,  Куклиш,8.По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: . Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Орце Димитров од с.Сушево за збор се јави
Блаже Коцев член на комисијата за  финансирање, Буџет и локален економски развој рече декакомисијата на седницата ја разгледа  констатира дека се работи за сериозно здравствени
проблеми лично и тој го знае лицето смета дека навистина се потребни повеќе средства за
леување неговиот предложен предлог беше разгледан и усвоен од Комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 30.000  од 5 присутни члена комисијата го усвои со 5гласа ,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.Немаше друг пријавено за збор усвоениот предлог од Комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 30.000 денари беше ставена на гласење од вкупно 15присутни  советници Советот на општина Василево го усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема.      Осмата  точка од дневниот ред. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства
поднесено од Орце Димитров од с.Сушево,  со  усвоен предлогот од комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 30.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно 15присутни  советници Советот на општина Василево ја усвои со15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема. 9.

   По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред; Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Мирсат Мемедов од с.Нова Маала, за збор се
јави Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече
дека комисијата на седницата ја разглда беше усвоен предлогот од комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 15.000 од 5 присутни члена го усвои со 5 гласа ,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.        За збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека лично тојго познава лицето живее во Банско повеке пати има доставано Барање за количка смета декатие проблеми треба да се решават преко Социјално здравствените установи може со расходпреку црвен крс на лицето да му се обезбед колчка  со 15.000 денари неможе да се купиколичка.      Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека лицето  лично било кај негои навистина е немокно и неподвижно  потребна му е количка кај него има побарано средстваод 12000 до 15.000 денари  да му одобри Советот на општина Василево а останатите  што сепотребни  ке бара и од другите општини.Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства вовисина од 15.000 денари: по Барањето за финансиски средства поднесено од Мирсат Мемедов
од с.Нова Маала, беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот наопштина Василево ја усвои со14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
        Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Мирсат
Мемедов од с.Нова Маала,  со  усвоен предлогот од комисијата да се доделат финансиски



средства во висина од 15000 беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советнициСоветот на општина Василево ја усвои со  14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
10.По отворената расправа по десеетата точка од дневниот ред: . Донесување на Одлука по

Барањето за финансиски средства поднесено од Драги Арабаџиев од с.Сарај., за збор се јавиСандра Илиева претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економскиразвој рече дека комисијата на седницата ја разглда  беше ставена на гласењ од 5 присутнигласа ,, за,,  нема ,, против,, 5 и ,, воздржани,,  немаше, комисијата не го усвои.Немаше друг пријавено за збор десетата  точка од дневниот ред Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Драги Арабаџиев од с. Сарај, беше ставена нагласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина Василево гласаше 15 гласа,,за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема, Советот на општина Василево не ја усвоиточката.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Драги
Арабаџиев од с.Сарај 11.По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: . Донесување на Одлука
по Барањето за финансиски средства поднесено од Анка Пешева од с.Владиевци, за збор се јавиСандра Илиева претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економскиразвој рече дека комисијата на седницата ја разгледа беше ставена на гласење  од 5присутни члена гласа ,, за,,нема ,, против,, 4 и ,, воздржани,, 1 комисијата не ја усвои,Немаше друг пријавено за збор единаесетата  точка од дневниот ред: Донесување на
Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Анка Пешева од с.Владиевци,, бешеставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општина Василевогласаше  за,,нема  ,, против,,14  и ,, воздржани,, 1, Советот на општина Василево не ја усвоиточката:  Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Анка Пешева
од с.Владиевци. 12.По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: биде Донесување Одлука
по Барањето за финансиски средства поднесено од Златко Ристов село Дукатино за збор се јави
Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разглда беше усвоен предлогот од комисијата да се доделатфинансиски средства во висина од 100.000 од 5 присутни члена го усвои со 5 гласа ,, за,, ,,против,,  и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.
        Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека не е против доделувањето на
100.000 денари тоа се малку средства доколку може општина Василево да издејствува да им се
помогне преку градежни фирми кои соработуват со општина Василево да спонзорират градежни
материали.
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во врска со доставеното Барање за
финансисака помош рече дека се работи за целосно изгорена кука на семејството Ристови од село
Дукатино кој што остана без својот дом сега барат помош од хумани граѓани, компании и од
општината да им помогнат за повторно да го изградат својот дом. Пред два дена лично тој го
посети семејството,  општина Василево им додели пакети со прехранбени продукти и хигиенски
средства неопходни за семејството во овие тешки моменти, затоа и на Совет на општина Василево
е предложена Одлука за доделување финансиска помош. Во текот на денот Општина Василево



интервенираше до ЈКП,, Турија,, Василево  да бидат бесплатно приклучени на водоводната мрежа
и интервенираше до сите градежни фирми за спонзорство на градежни материјали доколку се во
можност да помогнат. Исто така рече дека има интервенирано и до ЕВНА да им се помогне околу
приклучокот на електрична енергија  и упати апел до граганите на општина Василево да помогнат
за излез од  тешката настаната ситуација.
        Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат средства во висинаод 100.000 денари: по Барањето за финансиски средства поднесено од Златко Ристов село

Дукатино беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот на општинаВасилево ја усвои со14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
        Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Златко
Ристов село Дукатино  со  усвоен предлогот од комисијата да се доделат финансиски средстваво висина од 100.000 беше ставена на гласење од вкупно 15 присутни  советници Советот наопштина Василево ја усвои со  15 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема13.        По отворената расправа по 13 –та точка од дневниот ред: Донесување Годишен план за
вработување на ЈПКД ,, ,,Турија„ Василево за збор се јави Сања Христова член на Советот на
општина Василево бидејки касно се доставени матери побара да се даде образложение по
точката.
         Снежана Костадинов претставник од ЈПКД ,, Турија,, Василево рече дека со новата
систематизација за секое вработување треба да се изготви Годишен план на вработување и да се
достави до 31.03.2017 до Министерството за информатичко општество и аддминистрација, тие
треба да дадат согласност на овој план но прво треба да добие согласност од Советот на општина
Василево тоа е законска обврска со ноновата систематизација.
        Марјан Трајков член на Советот рече дека во Годишниот план не е дадено какво ќе биде
вработувањето и дали ке има плата за вработените и дали така ќе може да опстане ЈПКД ,,Турија
Василево.
        Снежана Костадинов претставник од ЈПКД ,, Турија,, Василево рече дека во планот на 7 и 8
страна се дадени 8 работни места, помлад соработник за правни и општи работи, помлад
соработник магационер двајца, водоинсталатори општи комуналени работници двајца општи
работници. Дадено е на определено или неопределено работно време и износите на плата но
незначи и дека ќе се вработат, има и полни и празни работни места има потреба од вработување
на општи работници. Вработување ќе се спроведе доколку се добие согласност од
Министерствито за информатичко општество.
         По затворената расправа 12 –та точка од дневниот ред: Донесување Годишен план за
вработување на ЈПКД ,, ,,Турија„ Василево беше ставена на гласење од вкупно 14 присутнисоветници Советот на општина Василево ја усвои со  9 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,,нема. 14.        По отворената расправа по 14 –та точка од дневниот ред: Информација на испитување на
водата за пиење во општина Василево за збор се јави Сања Христова член на Советот на општина
Василево рече дека нејзиното прашање се однесува до ЈКП,, Турија,, Василево или
градоначалникот доколку е копетентен да одговори, бидејќи граѓаните на општина Василево  3
месеци користат неисправна вода за пиење се користи како техничка а не како вода за пиење а
сметките за потрошена вода се наплакат како за вода за пиење. Праша дали како општина
планира граганите за тој период да бидат обештетени бидејки три месеци граѓаните вода за
пиење купуват.



        Марјан Трајков член на Советот рече дека ЈКП ,, Турија ги извести граѓаните дека водата за
пиење е неисправна кажано е додека не е исправна за пиење да не ја користат а кога ќе биде
исправна ќе бидат известени, до ден денес нема дадено соопштение граганите користат
неисправна вода немат пари да купуват вода а сметки добиват за техничка исправна вода за
пиење
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во врска со прашањето које беше
поставено за исправноста на водата за пиење рече дека советниците нахнадно ќе бидат известени
бидејки лицето што е одговорно не е присутно се наога на филтер станицата на,, Ташли Баир,,
овој проблем е со години напред, тие филтер станици се стари немат капацитет да ја преработат
водата, нити е вршено реконструкција ништо не е превземено. Има изготвено проект за
реконструкција на филтер  станицата на,, Ташли Баир,, и проект за изградба на нова филтер
станица во Добрашинци и доколку се обезбедат средства доколку има повици општина Василево
ќе  аплицира доколку се добие одобрение ќе се одпочне со реализација. Што се однесува околу
сметките за вода  ќе се разговара со раководните органи на ЈКП ,,Турија,, доколку може ќе се
преземат мерки

15.
         Околу Информацијата  за склуување на бракови Александра Христова член на Советот од
советничката група на ВМРО-ДПМНЕ праша колку бракови има  склучено од кога започна нивниот
мандат, досега при склучување на брак нема повикано никој од советничката група на ВМРО
ДПМНЕ смета дека треба да постави редослед кога ќе се склучуват бракови да бидат повикани  и
тие, праша  дали има одредено период до 16 или после 16 часот да се склучува брак.
        Сања Стојанова член на Советот на општина Василево рече дека советниците од советничката
група на Социјалдемократскиот совет досега  присуствувале по 3 пати на склучување брак.
        Крсто Панов претседател на Советот на општина Василево рече дека од настапувањето на
новиот мандат на советници досега има склучено 20 бракови, матичарот се јавува до општината а
за присуство на советниците при склучувањето на бракови тоа е по желба на младенците. Ништо
не е спорно да не присуствуват советниците од советничката група на ВМРО- ДПМНЕ при
склучување на брак. Што се однесува за терминот не е одредено од кога до кога се склучува брак,
рече дека ќе разговара со матичарот да направи некој редослед при склучување на брак да бидат
повикани сите советници од сите политички партии.
       Марјан Трајков рече дека претседателот на Советот е тој што на матичарот треба да направи
редослед како да бидат повикани подеднакво сите советници од сите политички партии. Од
двајсте склучени бракови тој има присуствувано  4 пати. Праша дали има донесено Одлука да се
склучува брак после 4 часот во општината, има и сала каде што може преку дента да се склучува
брак од 11- 12 часот. Трипати има присуствувано на склучување брак и е повикуван после 4 часот.
смета дека треба да се донесе Одлука браковите да се склучуват во Домот на културата во период
на работното време,  матичарот треба да склучува брак во Домот на културата во Василево.
          Крсто Панов претседател на Советот на општина Василево рече дека Советот има донесено
Одлука за склучување на брак но нема донесено одлука во кој период од денот треба да се
склчува брак.По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев јазатвори петтата  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова



Совет на општина ВасилевоПретседател,
Крсте Панев


