
З А П И С Н И К 
 

Од 53- та редовна седница на Советот на општина Василево 
 
 
         Советот на општина Василево ја одржа 53-та редовна седница на ден 27.04.2017 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: и Сашко Димитриев Верица 
Ичева, Гонце Ангелова, Иван Ристов и Марјан Јанев.. 
        На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе 
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, одговорна, Емилија Котевска 
директор на ООУ„ Гоце Делчев“ Василево и средствата за јавно информирање.        
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот 
ред за работа на пеесет и третата  седница на Совет го стави на гласење Записникот од 51-та седница 
на Совет на општина Василево одржана на ден 20.03.2017 година  од 10 присутни советници Советот 
на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема. 
         За работа на 53- та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен 
ред: 
 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 
 

11.Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2017 година за периодот од 
01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-1). 
 
2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за 
периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-2). 
 
3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево 
за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-3). 
 
4.Извештај од самоеваулација 2014-2016 година на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево. 
 
5. Извештај од самоеваулација 2014-2016 година на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова 
Маала. 
 
6.Годишен извештај за работата на Центарот за развоја на Југоисточниот плански регион 
за 2016 година. 
 
7.Давање  согласност на Одлуката на ВД Директорот на Јавното   претпријатие за 
комунални дејности ,,Турија,, Василево за усогласување на дејностите на ЈПКД,,Турија,, 
Василево, според новиот шифрарник, согласно Националната класификација на дејностите.  
 
8.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од црковното 
настојателство при храмот св. Наум с.Чанаклија. 
 



9.Барање за одобрување на просторија на користење во Задружен Дом Илинден Василево 
поднесено од Ловно Друштво Фазан Василево. 
 
10.Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2017 година. 
 
По отворената расправа по дневниот ред за работа на 53 –та седница на Совет на општина 
Василево за збор се јави Драги Митев претседател на Советот на општина Василево 
предлага иземање на 9-та точка од дневниот ред: Барање за одобрување на просторија на 
користење во Задружен Дом Илинден Василево поднесено од Ловно Друштво Фазан 
Василево. Причината за иземањето на оваа точка е поради тоа што Ловното друштво Фазан 
треба да даде подетални информации за нивното Барање да може општинската 
аддминистрација да ја согледа можноста за доделување на друга потенцијална просторија. 
Катерина ф. Петревска предлага надополнување на дневниот ред  уште 2 (две) 
дополнителни точки како десета точка од дневниот ред да биде: Барање за одобрување на 
финансиски средства  во градежни материјали за реконструкција на тремот во црквата 
св.Ѓеорги во село Едрениково. 
И како 11 точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на приоритет за 
реализација н апроектот за ,, Реконструкција и ревитализација на дел од улица од поштата 
до повекенаменското игралиште во Василево “- општина Василево. 
Немаше друг пријавено за збор предлогот на Драги Митев да се иземе деветата точка од 
дневниот ред: Барање за одобрување на просторија на користење во Задружен Дом 
Илинден Василево поднесено од Ловно Друштво Фазан Василево, беше ставено на 
гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, 
„против“ и „воздржани“ нема. 
Ппеложените предлози на Катерина Ф. Петревска : како десета точка од дневниот ред да биде: 
Барање за одобрување на финансиски средства  во градежни материјали за реконструкција 
на тремот во црквата св.Ѓеорги во село Едрениково. 
 И како 11 точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на приоритет за 
реализација н апроектот за ,, Реконструкција и ревитализација на дел од улица од поштата 
до повекенаменското игралиште во Василево “- општина Василево, беше ставен на гласење 
од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и 
„воздржани“ нема. 
Дневниот ред со направените измени да се иземе 9-та точка од дневниот ред: Барање за 
одобрување на просторија на користење во Задружен Дом Илинден Василево 
поднесено од Ловно Друштво Фазан Василево од дневниот ред  и да се надополни уште две 
дополнителни точки: како десета точка од дневниот ред да биде: Барање за одобрување на 
финансиски средства  во градежни материјали за реконструкција на тремот во 
црквата св.Ѓеорги во село Едрениково. 
 И како 11 точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на приоритет 
за реализација н апроектот за ,, Реконструкција и ревитализација на дел од улица од 
поштата до повекенаменското игралиште во Василево “- општина Василево, беше 
ставен на гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа 
„за“, „против“ и „воздржани“ нема. 
 
 

1. 



 
         По отворената расправа по првата точка: .Квартален извештај за извршување на Буџетот 
за 2017 година за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-1). година за збор се јави 
Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја 
разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ немаше. 
За збор се јави Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево  како подносител на 
кварталниот извештај за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-1). Даде кратко 
образложение за извршувањето на Буџетот на општина Василево за 2017 година. Рече дека 
во првиот квартал од 2017 година извршувањето н аБуџетот на општина Василево од 
Планираните 224.000 000 има реализација од 50.000 000 или денари 23%  заедно со единките 
корисници Централното основно училиште,, Гоце Делчев ,, Василево, ООУ ,, Атанас 
Нивичански ,, Нова Мала и детската градинка ,, Прва радост Василево. Основниот Буџет на 
општина Василево од планираните 130.000 000 денари реализирани се 33.000 000 денари 
или 25%. Што се однесува за расходите реализирани се 25% што значи реализацијата на 
општина Василево во овој квартал доколку се продолжи со истата динамика ќе има 100% 
реализација на Буџетот на општина Василево што значи општина Василево работи 
ликвидно и се надев адека до крајот на годината општина Василево ќе продолжи со истата 
динамика така да ќе нема потреба за донесување на Ребаланс на Буџетот на општина 
Василево. 
         Немаше друг пријавено за збор точката.Квартален извештај за извршување на Буџетот 
за 2017 година за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-1). беше ставена на 
гласење   од 10 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, 
„против“нема и „воздржани“ 2 
 
 
 

2. 
 
        По отворената расправа по втората точка:з Квартален извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година 
( К-2).а збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата 
на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со  4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ 
немаше. 
       Немаше друг пријавено за збор точката:Квартален извештај за доспеаните а неизмирени 
обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( К-2).  Беше 
ставена на гласење   од 10 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со  8 гласа 
„за“, „против“нема и „воздржани“ 2 
 
 

3. 
 
      По отворената расправа по третата точка:Квартален извештај за промените на состојбата 
на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( 
К-3). за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата 
на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со  4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ 
немаше. 
        Немаше друг пријавено за збор точката: Квартален извештај за промените на состојбата 
на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година ( 



К-3). беше ставена на гласење,  од 10 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои 
со 8 гласа „за“, „против“нема и „воздржани“2  
 
 

4. 
 
        По отворената расправа по четвртата точка: Извештај од самоеваулација 2014-2016 
година на ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево. за збор се јави Реџеп Мустафов претседател на 
комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни 
члена ја усвои со  3 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ немаше. 
     Немаше друг пријавено за збор точката: Извештај од самоеваулација 2014-2016 година на 
ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево, беше ставена на  гласење од 10 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 8  гласа „за“, „против“нема и „воздржани“ 2 
 

5. 
 
       По отворената расправа по петата точка: Извештај од самоеваулација 2014-2016 година 
на ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала. за збор се јави Реџеп Мустафов 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“ немаше.  
      Немаше друг пријавено за збор точката: Извештај од самоеваулација 2014-2016 година на 
ООУ ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала. “ беше ставена на  гласење од 10 присутни советници 
Советот на општина Василево го усвои со 8  гласа „за“, „против“нема и „воздржани“2 
 
 
 
 
 

6. 
 
        По отворената расправа по шестата точка: Годишен извештај за работата на Центарот за 
развоја на Југоисточниот плански регион за 2016 година. за збор се јави Силвана Јованова 
претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни 
члена ја усвои со  4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ немаше. 
         Немаше друг пријавено за збор точката Годишен извештај за работата на Центарот за 
развоја на Југоисточниот плански регион за 2016 година, беше ставена на  гласење од 10 
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ 
нема. 
 
 
 

7. 
 
         По отворената расправа по седмата точка: Давање  согласност на Одлуката на ВД 
Директорот на Јавното   претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за 
усогласување на дејностите на ЈПКД,,Турија,, Василево, според новиот шифрарник, 
согласно Националната класификација на дејностите, за збор се јави претседател на Советот 
Драги Митев рече дека поради немање кворум за работа комисијата не се состана         



Немаше друг пријавено за збор точката: Давање  согласност на Одлуката на ВД Директорот 
на Јавното   претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за усогласување на 
дејностите на ЈПКД,,Турија,, Василево, според новиот шифрарник, согласно Националната 
класификација на дејностите беше ставена на  гласење од 10 присутни советници Советот на 
општина Василево ја усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема 
 

8. 
 
        По отворената расправа по осмата точка: Донесување на Одлука по Барањето за 
финансиски средства поднесено од црковното настојателство при храмот св. Наум 
с.Чанаклија. за збор се јави Силвана Јованова  претседател на Комисијата за финансии рече дека 
комисијата на седницата од 4 присутни члена го усвои предлогот со 4 гласа ,,за,, да се доделат 
финансиски средства во висина од10.000 денари. 
 Предложениот предлог од комисијата да се доделат финансиски средства во висина од10.000 
денари по Барањето за финансиски средства поднесено од црковното настојателство при 
храмот св. Наум с.Чанаклија  беше ставена на  гласење од 10 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.      
  Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од 
црковното настојателство при храмот св. Наум с.Чанаклија со усвоениот предлог да се 
доделат финансиски средства во висина од 10.000 денари  беше ставена на  гласење од 10 
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и 
„воздржани“нема.  
 
 

9. 
 
 
        По отворената расправа по десетата точката Предлог-Програма за спроведување на 
општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година за збор се јави 
Реџеп Мустафов претседател на комисијата за Општествени дејности  рече дека комисијата на 
седницата ја разгледа  од 3 присутни члена ја усвои со  3  гласа „за“, „против“  и „воздржани“ нема.  
Немаше друг пријавено за збор точката Предлог-Програма за спроведување на општите 
мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година беше ставена на  гласење 
од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против и 
„воздржани“нема. 
 

10 
 
По отворената расправа по осмата точка:  Барањето за одобрување финансиски средства во 
градежни материјали за реконструкција на тремот на црквата св.Ѓорги во село Едрениково 
за збор се јави Силвана Јованова   предлага да се одобрат  финансиски средства во градежни 
материјали за реконструкција на тремот на црквата св.Ѓорги во село Едрениково во висина 
од 10.000 денари. 
 Предложениот предлог од  советничката Силвана Јованова да се доделат финансиски средства  во 
градежни материјали за реконструкција на тремот на црквата св.Ѓорги во село Едрениково 
во висина од 10.000 денари беше ставена на  гласење од 10 присутни советници Советот на 
општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.      
  Точката: Барањето за одобрување финансиски средства во градежни материјали за 
реконструкција на тремот на црквата св.Ѓорги во село Едрениково за финансиски средства 



поднесено од црковното настојателство при храмот св. Наум с.Чанаклија со усвоениот 
предлог да се доделат финансиски средства во висина од 10.000 денари  беше ставена на  
гласење од 10 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ 
и „воздржани“нема. 
 

11. 
 
По отворената расправа по 11 точка од дневниот ред Предлог – Одлука за утврдување на 
приоритет за реализација на проектот за ,, Реконструкција и ревитализација на дел од улица 
од поштата до повекенаменското игралиште во Василево “ општина Василево кратко 
образлозение  даде Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево и како предлагач 
на оваа точка рече дека се работи за комплетна реконструкција на улица во Василево 
почнувајки од поштата до повекенаменското игралиште во должина од 290 м. Средствата 
се обезбедени од Министерството за финансиии во висина од 5.100.000 денари, средства 
гранд од Европската унија од ИПА програмата ке се реализират по законите на Светска 
Банка, што значи овој предлог ке биде доставен до Министерството за финансии за 290 м 
со комплетна реконструкција на улицата, атмосверска канализација  поставување на 
пешачки патеки бекатон плочки од двете страни по 1,5 м и поставување канталабри по 
должината на улицата. Рече дека се надева  оваа година за брзо време ќе се реализира оваа 
улица.  

 
 
 
 
 
 

 
По исцрпениот дневен ред  претседателот на   Советотот на општина Василево  Драги Митев ја 
затвори 53-та седница на Советот на општина Василево.  

 
Записничар:  
Зора Коларова                                          

Sovet na op[tina Vasilevo 
Pretsedatel, 
Дragi Mitev 

 
 


