
З А П И С  Н И К

Од 50- та редовна седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа 50-та редовна седница на ден  18.01.2017 година
(Среда) 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 Гонце Ангелова и Џоко

Христов
На седницата присуствуваше Славе Андонов извршител во одделението за нормативно правни
работи, Габриела К. Ефтимова одговорна во одделението за финансии, и средствата за јавно
информирање,
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 50 –та седница отвори расправа по Записникот од 49-та седница на Совет на
општина Василево одржана на ден 28.12.2016 година од 12 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 12 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема
      За работа на 50 –та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен
ред:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Предлог – Одлука за долгорочно задолжување на општина Василево во рамки на
Проектот за подобрување на општинските услуги(MSIP)

2. 1.Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од
01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-1).

3. 2.Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за
периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-2).

4. 3.Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево
за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-3).

5. 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.

6. Извештај за активностите на Здружението – пинпонгарски клуб Астрион спорт
плус за 2016 година.

7. Програма за работа на Здружението - пинпонгарски клуб Астрион спорт плус за
2016 година.

8. Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Апостолски егзархат во
Македонија – Парохија„ Успение на пресвета Богородица„ с. Нова Маала.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 50-та седница никој не се јави 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.



1.
        По отворената расправа по првата точка: Предлог – Одлука за долгорочно задолжување
на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските
услуги(MSIP) за збор 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 и Советот да ја разгледа и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор првата точка: Предлог – Одлука за долгорочно
задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на
општинските услуги(MSIP), беше ставена на гласење од вкупно присутни 12 советници
Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“ „против“ нема и „воздржани“ 2.

2.
       По отворената расправа по втората точка: .Квартален извештај за извршување на Буџетот за
2016 година за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-1). за збор 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
и Советот да ја разгледа и усвои.

Душко Атанасов побара образложеније за  Кварталниот извештај К1 околу даноци на имот
рече дека во Буџетот  има планирано 7.500.000 денари,  реализација има од 3.994.743 денари и
остануват за реализација  скоро 3,500.000 денари праша што со тие 3.500.000 денари ненаплатени
даноци годината истече тоа се средства за 2016 година, праша што со тие неплатени даноци дали
има испратено опомени до граѓаните за ненавременото наплаќање што е причината дали
општината немат доставено решенија. Рече дека пред 4 седници на сите советници им беа
доставени уплатници  за плаќање на данокот бидејќи мандатот е прикрај и советниците мора да
платат праша што со тие што го немат подмирено данокот.
Исто така побара образложение околу даноци каде што се планирани 13,066.000 а има реализација
од 248.000 денари или 1,90% праша на што се должи тоа слабо наплаќање и кои даноци спагат
тука.
Побара образложеније околу категорија  капитални расходи 48 во текот на овој квартал за 2016
година  од планираните средства 74.200.000 има реализација 14.852.825 денари или 20,2% праша
на што се должи и тука  оваа слаба реализација.

Габриела К.Ефтимова представник од општинската аддминистрација одговорна во
одделението за финансии во однос на првото прашање поставено од советникот Душко Атанасов
за даночните приходи  рече дека планирани се 7.500.000 денари  реализирани се3.994.743 денари
што незначи дека даноците од 2016 година нема да бидат наплатени во 2017 година, запознаена е
дека даночното одделение во Општина Василево има испратено Опомени на сите што имаат
ненаплатено даноци на имот и се надева дека во 2017 ќе бидат наплатени и тие даноци.
 Околу прашањето кое беше поставено за капиталните расходи каде што има реализација од 20%
рече дека се однесува главно на Сушевски Порој  каде што има 23.000.000 денари за реализација
на средства но парите од Агенција за подршка  се опчекуваа да стигнат до крајот на 2016 година
меѓутоа не стигнаа но се надева дека во 2017 година ќе бидат реализирани како и улицата ,,
Мистон,,  сеуште не е реализирана овие средства мораат да бидат планирани во Буџетот заради
реализација на овие капитални проекти мораше да се планират во Буџетот за 2016 година а
реализацијата ќе биде во 2017 година.
И околу прашањето за  категорија на даноци Габриела К. Ефтимова рече дека планирани се
19.945.000 денари реализирани се13.6143 или 65%  се однесува на сите даноци вклучувајќи ги
даноците на имот, даноци на специфични услуги, даноци за користење на дозволи за вршење на
дејности тоа се сите даноци во овааа ставка.
        Немаше друг пријавено за збор .Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2016
година за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-1). ), беше ставена на гласење од



вкупно присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“
„против“ нема и „воздржани“ 2.

3.
По отворената расправа по третата точка: Квартален извештај за доспеани а неизмирени

обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-2).  за збор 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 и Советот да ја разгледа и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор трета точка: Квартален извештај за доспеани а неизмирени
обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-2) беше
ставена на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го
усвои со 10 гласа „за“ „против“ нема и „воздржани“ 3.

4.

 По отворената расправа по четвртата точка: Квартален извештај за промените на состојбата
на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-3). за
збор се јави Силвана Јованова претседател на Комисијата за финансии рече дека
комисијата на седницата ја разгледа  од 3 присутни члена ја усвои со 3гласа„за“ „против“ и
„воздржани“ нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
        Немаше друг пријавено за збор четвртата точка: : Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година
(К-3). ) беше ставена на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина
Василево ја усвои со 10 гласа „за“ „против“ нема и „воздржани“ 3.

5.
По отворената расправа по петата точка; 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 Драги Митев претседател на Комисијата
за Урбанизам рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни ја усвои со
4,,за“„ гласа против“  и „воздржани“нема.
       Немаше друг пријавено за збор петата точка: 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 вкупно
присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа „за“ „против“  и
„воздржани“нема.

6.
 По отворената расправа по шестата точка: Извештај за активностите на Здружението –

пинпонгарски клуб Астрион спорт плус за 2016 година за збор се јави Реџеп Мустафов
председател на комисијата за Општествени дејности рече дека Комисијата на седницата го
разгледа од 3 присутни члена го усвои со 3 гласа,,за“„против“  и „воздржани“нема.
       Немаше друг пријавено за збор шестата точка Извештај за активностите на
Здружението – пинпонгарски клуб Астрион спорт плус за 2016 година, беше ставена
на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвои со 13
гласа „за“ „против“  и „воздржани“нема.



7.
По отворената расправа по седмата точка: Програма за работа на Здружението -

пинпонгарски клуб Астрион спорт плус за 2016 година за збор се јави Реџеп Мустафов
председател на комисијата за Општествени дејности рече дека Комисијата на седницата го
разгледа од 3 присутни члена го усвои со 3 гласа,,за“„против“  и „воздржани“нема.

Немаше друг пријавено за збор шестата точк Програма за работа на Здружението -
пинпонгарски клуб Астрион спорт плус за 2016 година, беше ставена на гласење од
вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа „за“
„против“  и „воздржани“нема.

8.
По отворената расправа по осмата точка: Донесување на Одлука по Барањето

поднесено од Апостолски егзархат во Македонија – Парохија„ Успение на пресвета
Богородица„ с. Нова Маала, за збор се јави Силвана Јованова претседател на Комисијата
за финансии рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето нејзин преглог беше
да се доделат финансиски средства во висина од 20,000 денари комисијата од   од 3
присутни члена го усвои предлогот со 3 гласа„за“ „против“ и „воздржани“ нема. Предлага и
Советот да ја разгледа и усвои.
        Немаше друг пријавено за збор предлогот на Силвана Јованова да се доделат финансиски
средства во висина од 20,000 денари по Барањето поднесено од Апостолски егзархат во
Македонија – Парохија„ Успение на пресвета Богородица„ с. Нова Маала, беше ставена на
гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13
гласа „за“ „против“  и „воздржани“нема.
Точката: Донесување на Одлука по Барањето поднесено од Апостолски егзархат во
Македонија – Парохија„ Успение на пресвета Богородица„ с. Нова Маала, со
предложениот предлог од Силвана Јованова да се доделат финансиски средства во висина
од 20,000 денари беше ставена на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на
општина Василево го усвои со 13 гласа „за“ „против“  и „воздржани“нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на  Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 50-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседавач:
Драги Митев


