
З А П И С Н И К
Од 56- та редовна седница на Советот на општина Василево

         Советот на општина Василево ја одржа 56-та редовна седница на ден 28 .07.2017 година
(Петок) 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: Јован Пелтековски, Сашко
Димитриев, Даниела Трајковска, Гонце Ангелова,Душко Атанасов, Марјан Јанев и  Реџеп
Мустафов.
        На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Ристо
Чивчие представник Центарот за развој на југоисточниот плански регион, Габриела К. Ефтимова
одговорна во одделението за финансирање, буџет и локален економски развој, Наташа Трајкова
претставник од детската градинка ,, Прва Радост“ од Василево и  Славе Андонов извршител во
одделението за нормативно правни работи во општина Василево и средствата за јавно
информирање.
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на 56 -та  седница на Совет го стави на гласење Записникот од 55-та седница на
Совет на општина Василево одржана на ден 28.06.2017 година  од 8 присутни советници Советот
на општина Василево го усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
         За работа на 56 - та 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 30.06.2017 година ( К-1).
2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за
периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година ( К-2).
3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина
Василево за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година ( К-3).
4. Предлог - Programa за измена и дополнување на Programata za sport , rekreacija и
манифестации na podra~jeto na op[tina Vasilevo za 2017 godina
5.Годишен План за вработување на ЈОУДГ ,, Прва Радост ,, Василево 2018 година.
6.План за управување со отпад на Општина Василево.
7.Решение за одобрување на Регионалниот план за управување со отпад за
Југоисточниот регион.
8.Мислење по финален Извештај за стратегиска оцена на животната средина.
9.Регионален План за управување со отпад во Југоисточниот плански регион.
10.Стратегиска оцена на животната средина на Регионалниот план.
11.Донесување на Одлука по Барањето за финансиска помош поднесено од Жаклина
Маврова од с.Добрејци .
12.Донесување на Одлука по Барањето за спонзорство поднесено од Ловно Друштво ,,
Фазан ,,  од Василево .
13. Предлог –Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти-магацин на  к.п.бр.1220/2 во КО Владевци.



По отворената расправа по дневниот ред за работа на 56 –та та седница на Совет на
општина Василево за збор се јави Силвана Јованова член на Советот на општина
Василево предложи надополнување на дневниот ред  како 14 точка од дневниот ред да
биде :Барање поднесено од Џамискиот одбор од с. Нова Маала за изградба на детски
рекреативен спортски парк во с. Нова Маала.
        Немаше друг пријавено за збор предлогот на Силвана Јованова како 14 –та точка од дневниот
ред да биде: Барање: поднесено од Џамискиот одбор од с. Нова Маала за изградба на детски
рекреативен спортски парк во с. Нова Маала, беше ставен ба гласење  од 8 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
        Дневниот ред за работа на 56 – та седница на Совет на општина Василев со
направените дополнувања како 14-та  точка од дневниот ред да биде: Барање поднесено од
Џамискиот одбор од с. Нова Маала за изградба на детски рекреативен спортски парк во с. Нова
Маала, беше ставено на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево го
усвои со 8  гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

1.

       По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година
( К - 1)., за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дка
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена  ја усвои го усвои со-4 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ нема.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево како предлагач на оваа точка во однос
на Кварталниот извештај  даде образложение за извршувањето на Буџетот на општина Василево
каде во материјалите го имат дадено советниците рече дека  реализацијата на целокупниот Буџет
изнесува 38% за овие два квартали  во  тековната 2017 година, реализација на Основниот буџет на
општина Василево изнесува 38% , извршување  блок дотации има  од 50%, самофинансирачки
активности 41% и реализација на донации од 12%,  околу 38% изнесува целокупната реализација
на Буџетот на општина Василево, меѓутоа во периодот кој што следуваше после вториот квартал
има и дополнително извршување каде што мозе да се каже дека реализацијата на Буџетот во овој
квартал од годината  тече успешно и се надева дека до крајот на годината ќе има целосна
реализација.

Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година
( К - 1).,  беше ставена на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани нема.

2.
       По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Квартален извештај за
доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до
30.06.2017 (К-2). за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за
финансиии рече дка комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена  ја усвои го
со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
      Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред:, : Квартален извештај за
доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2017 до
30.06.2017 (К-2). беше ставена на гласење од 8 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ немаше .



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 30.06.2017 година ( К- 3)., за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансиии рече дка комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни
члена  ја усвои го усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
       Немаше друг пријавено за збор по третата точка од дневниот ред: Квартален извештај за
промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од
01.01. 2017 до 30.06.2017 година ( К- 3)., беше ставена на гласење од 8 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

4.
      По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: . Предлог - Programa за измена
и дополнување на Programata za sport , rekreacija и манифестации na podra~jeto na op[tina
Vasilevo za 2017 godina за збор се јави Драги Митев претседател на Советот на општина
Василево рече дка поради немање кворум за работа комисијата за Општествени дејности не се
состана и по овие точки дирекно ке се расправа на оваа седница на Совет.
         Немаше пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Предлог - Programa за измена
и дополнување на Programata za sporт , rekreacija и манифестации na podra~jeto na op[tina
Vasilevo za 2017 godina, беше ставен  на гласење од 8 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

5.
       По отворената расправа по петата точка: .Годишен План за вработување на ЈОУДГ ,,
Прва Радост ,, Василево 2018 година за збор се јави Драги Митев претседател на
комисијата за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина рече дека
поради немање кворум за работа комисијата за Општествени дејности не се состана
точките ке бидат разгледани на самата седница на Совет.

Немаше пријавено за збор петата точка од дневниот ред: .Годишен План за вработување
на ЈОУДГ ,, Прва Радост ,, Василево 2018 година беше ставен  на гласење од 8 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

6.
      По отворената расправа по шестата точка: План за управување со отпад на Општина
Василево образложение даде Ристо Чивчиев претставник од  Центарот за развој на
Југоусточниот планскиу регион  рече дека имаше  задача да спроведе постапка  за јавна
набавка да изготви реѓионален стратешки  план за комунален отпад и да изготви
стратешка отценка за животната средина за регионалниот план и 10 –те општински
планови за управување со отпад за наредниот 5 годишен период. Регионалниот план за
управување на одпад е документ кој ги опфаќа  сите видови на отпадод претпријатијата,
индустриски отпад ,комунален , градежен и медицински отпад ги опфаќа сите одпадоци ги
разработува и утврдува состојбите на терен во целиот регион во југоисточниот плански
регион. Секоја општина беше опфатена со мерење на составот на отпадот каде што се
утврдува % на отпадот, земени се податоци од комуналните предпријатија, податоци на
количините кој се собират и како се плаќат. Рече дека општина Василево е една од
подобрите општини каде што го опфаќа скоро сите населени места освен населените
места Добрашинци, Чанаклија, Нова Маала и Висока Маала кој не се опфатени,исто така
и наплатата е добра околу75%.



Во делот на реѓионалниот план во овој документ се разработени системите како ќе
фунционират во наредниот период на реѓиони затоа секоја општина неможе да
фунционира сама за себе не е дозволено секоја општина да има депонија за да се
трошковите мали. Овој план го разработува системот на управување со отпад на ниво на
регион со задача во наредниот период секоја општина што треба да направи кој елементи
да ги подобри регионалниот план разработува 2 системи. Едниот е собирањеи транспорт,
природна селекција и секундарна селекција рециклажа и депонирање со отпад . Секоја
општина ќе има рециклажа сите 10 општини ќе го собират отпадот и 100% ќе биде
опфатенно населението каде има приступачност да влезат камионите. Ке се практикува
со поголеми контењери и помали возила да се влезе до отпадот. Таквиот систем кој го
разработува постојат 6 сценарија, сетто тоа е презентирано пред градоначалниците и е
утврдено дека сценариото 3 - а е најповолен за сите грагани на овој регион, тоа значи
дека треба да има 3 канти. Тоа значи примарна селекција да се спроведува 2 канти за
селектирање и 1 канта за компостирање во секоја посебно во секој посебно за руралните
средини се воспоставува систем на поделба на канти, контењери зависи каде и како
брочано се дадени набавка на камиони, преси, бидејќи неможе така ѓубрето да се носи
мора да се пресувани. Европската унија до 2025 година планира сите производи кој се во
употреба да се вратат повторно во производство што значи стаклото, картонската
амбалажа пластиката треба повторно да се врати на посебна обработка и до 2030 година
ако вкупната количина на отпад изнесува 50.000 тони 3% останува остаток  од
рецикллираниот одпад на депонијата. Ристо Чивчиев претставник од Југоисточниот
плански регион рече дека планирано е да има компостари каде што ќе се произведува
хумус, затварање на  на постојните депонија во Добрашинци и отварање на нова сето тоа
би коштало 17.000.000 евра за да се спроведе тоа. Вториот момент во делот на
согорување е поскап од другиот да го обработува тој систем каде што сами може да го
направат  овој документ дали ќе се оди со јавно приватно  партнерство или со
постојаното тоа ќе го спроведува општините. Во колку ЈКП се спремни и се во можност да
инвестират во развојот може да почнат да спроведуват. Овој документ е одобрен од
Министерството за животна средина сега е валиден документ и во наредните 10 години
треба да се спроведе во одредени програми по годишна стратешка отценка е дадено
мислење  дека нема ништо спорно во делот на спроведувањето на овој документ на овој
регион од страна на Министерството за животна средина, тука треба заедно да се
внимава  на индустрискиот отпад посебно на медицинскиот а индустрискиот ќе дојде на
ниво на региони,  не значи дека треба да се депонира во Добрашинци него во посебни
јаловишта каде што ќе се складира. Општинскиот план за управување е изработен во рок
од 5 години треба да сеспроведе. Општина Всилево имаше општински план меѓутоа не
беше усогласен со регионалниот план затоа сега тој општински план сега што го има се
усогласи се изработи за наредниот период 2017-2020 кој се усогласува со мерките за
спроведување на регионалниот план за управување на одпад.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево околу тоа што беше
презентирано од претставникот од Центарот  за развој на Југоисточниот плански регион
рече дека Општина Василево има изработено општински план за отпад и реѓионален
план за управување со одпад меѓутоа побара образложение каде што ке се информират
и советниците праша дали Центарот за развој на Југоисточниот плански регион веке
презема некој мерки за да може да се активира да биде активна депонијата во
Добрашинци затоа што доколку продолжи така Општина Василево ќе преземе само мерќи
за реаѓирање на одпадот во општина Василево на сите домаќинства, бидејќи и на
предходниот состанок имаше еден повик кој што беше неуспешен смета дека интересот
кај некој општини опаѓа Општинскиот план за управување со отпад општина Василево
сама мерки ќе преземе.



Ристо Чивчиев претставник од Центарот за развој н а Југоисточниот плански регион
рече дека реѓионалниот план е одобрен од Министерството за животна средина сега се
отворени сите врати да се одпочне да се работи на него за негово спроведување, меѓутоа
во рамките на тоа што се спрема Центарот за развој  нешто подготвува за пред
градоначалниците меѓутоа треба во наредниот период по изборите се надева  по новиот
4 годишен мандат на градоначалниците ќе се спроведе тој дел од активностите кој
заслужува внимание и има потреба за тоа што Струга се затвара друга се запалила има
еколошки проблеми, граганите изразија желба така да ќе мора тоа да се спроведе. Рече
дека пред изборите не би сакал да се спроведат такви активности затоа што не се знае
новиот состав на градоначалници бидејќи ќе треба да поднесат заедничка Одлука после
новите што ке дојдат  ќе можат да спроведуват. Исто се однесува и  за општинскиот план
Околу прашањето што беше поставено од градоначалникот Ванчо Стојанов  дали
општина Василево  може сама да спроведе ,Ристо Чивчиев представник од Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион   рече дека треба да продолжи да се спроведува
општинскиот план,треба да биде активен колку повеќе се спроведе толку општина
Василево ќе биде поблиско до реѓионалниот план со управување со одпад, но незначи
дека општина Василево треба да биде надвор од реѓионалниот систем, ниедна општина
неможе да биде надвор од регионалниот систем затоа што има донесено такви Одлуки
тие се валидни не се повлечени и ниедна општина не може да биде посебна надвор од
регионалното управување во Југоисточниот плански регион без разлика што кај  некој
општини што  е ослабнато вниманието спрема тоа прашање, меѓутоа некој општини
заради одредени проекти презимат одредени активности за преместување  на депонии
или фактички дадено некоја дозвола од страна на Министерството за животна средина
посебно за Гевгелија градоначалникот има дадено Барање на ново окно кое колку ќе биде
постандардно неголи ич така да  прочистителната станица која се наоѓа до Вардар што
самото ѓубре е до Вардар ќе мора да се направи дислокација, затоа таму се преземат
одредени активности, заради реализација на финансиски средства од Европската унија
за прочистителна станица во Ѓевгелија. Смета дека активностите ќе почнат после изборот
на новите градоначалници.
       Немаше друг пријавено за збор  шестата точка План за управување со отпад на Општина
Василево  беше ставена на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

7.
      По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Решение за одобрување на
Регионалниот план за управување со отпад за Југоисточниот регион немаше пријавено за
збор беше ставена на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со
8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

8.
        По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Мислење по финален Извештај
за стратегиска оцена на животната средина, немаше пријавено за збор беше ставена на
гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“
и „воздржани“ нема.

9.
      По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Регионален План за
управување со отпад во Југоисточниот плански регион никој не се јави за збор беше
ставена на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема.



10.
       По отворената расправа по десетата точка од дневниот ред:, никој не се јави за збор беше
ставена на гласење од 8 присутни советниц Стратегиска оцена на животната средина на
Регионалниот план. Регион, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од 8 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

11

       По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: .Донесување на Одлука по
Барањето за финансиска помош поднесено од Жаклина Маврова од с.Добрејци, за збор
се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансиии рече дка комисијата на
седницата ја разгледа  ,, едногласно,, донесе Одлука да се усвои нејзиниот предлог да се
одобрат финансиски средства во висина  од 5.000 денари од 4 присутни члена комисијата го
усвои  со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
        Немаше друг пријавено за збор Предлогот на Силвана Јованова да се доделат финансиоски
средства во висина од 5.000 денари по Барањето за финансиска помош поднесено од
Жаклина Маврова од с.Добрејци , беше ставена на гласење од 8 присутни советници Советот
на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

12
        По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред: .Донесување на Одлука по
Барањето за спонзорство поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан ,,  од Василево, за збор
се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансиии рече дка комисијата на
седницата ја разгледа  ,, едногласно,, донесе Одлука да се усвои нејзиниот предлог да се
одобрат финансиски средства во висина  од 10.000 денари од 4 присутни члена комисијата
го усвои  со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
         Немаше друг пријавено за збор Предлогот на Силвана Јованова да се доделат финансиоски
средства по Барањето за спонзорство поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан ,,  од
Василево  во висина од 10.000 денари, беше ставена на гласење од 8 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

13.
       По отворената расправа по тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог –Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-магацин на
к.п.бр.1220/2 во КО Владевци., никој не се јави за збор беше ставена на гласење од 8
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

14.
      По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред: Барање поднесено од

Џамискиот одбор од с. Нова Маала за изградба на детски рекреативен спортски парк во с. Нова
Маала. за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансиии рече дека
комисијата на седницата ја разгледа точката  ,, едногласно,, одлучи да се усвои нејзиниот
предлог да се додели во градежни материјали во износ  од 10.000  од 4 присутни члена
комисијата го усвои со 4 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
       Немаше друг пријавено за збор Предлогот на Силвана Јованова да се додели во  градежни
материјали во износ  од 10.000 по Барањето, поднесено од Џамискиот одбор од с. Нова Маала
за изградба на детски рекреативен спортски парк во с. Нова Маала. беше ставен на  гласење од 8



присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на  Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 56-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова

Sovet na op[tina Vasilevo
Pretsedatel,
Дragi Mitev


