
З А П И С Н И К

Од 8-та редовна  седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 8-та редовна  седница  на ден 30.03.2018 година
(Петок) 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 од оправдани причини не присуствуваше Ракип Асанов и неоправдано отсутен

беше Бранко Трајков
На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе

Андонов,  Верче Миткова, претставници од општинската аддминистрација, Стојан Тимов
претставник од ООУ,,Гоце Делчев“ од Василево, Ристо Чивчиев претставник од Центар за развој на
Југоисточниот плански регион и средствата за информирање.
         По отворената расправа по записникот од седмата  седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 20.03.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, нема.

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Завршна сметка на ООУ ,, Гоце Делчев „ Василево.
2. Годишен План за вработување на ООУ ,, Гоце Делчев „ Василево за 2019 година.
3. Годишен План за вработување на Општина  Василево за 2019 година.
4. Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од

заразни болести во 2018 година.
5. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на Управниот

одбор на ЈПКД ,, Турија ,, Василево.
6. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на Надзорниот

одбор на ЈПКД,, Турија “ Василево .
7. Измена и дополнување на Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од

општина Василево за локални избори 2017 година.
8. Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на Komisijata za

finansirawe,buxet i lokalen ekonomski razvoj.
9. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Komisijata za

urbanizam,komunalni dejnosti i za[titata na `ivotnata sredina .
10. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви

можности.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 8-та седница на Совет на општина
Василево за збор се јави  Фанче Томова за надополнување и измена на дневниот ред,  предлага
како 13 – та точка од дневниот ред да биде:Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен
проект кој ке се финансира од Европската инвестициона Банка.
Како 14-та точка од дневниот ред да биде:Давање согласност за потпишување на изјава  дека
општина Василево ги исполнува  условите за добивање на финансиски средства од Европската
инвестициона Банка.



Како 15-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица.
Како 16-та точка од дневниот ред да биде:Годишен План за вработување на ЈОУДГ Прва  Радост
Василево за 2019 година.
Како 17-та точка од дневниот ред да биде:Правилник за измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва  Радост Василево.
      И како втор предлог Фанче Томова предложи: како-прва точка од дневниот ред да
биде:Годишен Извештај за спроведување на програмата за развој на Југоисточниот плански регион
2015-2019 за 2017 година.
     Како – втора точка од дневниот ред да биде:Годишен извештај за работа на Центарот за развој
на Југоисточниот плански регион за 2017 година.
        Процедурално за збор се јави Марјан Трајков член на Советот на општина Василево упати
критика во однос на ненавременото доставувањето на материјалите до претседателот на Советот
Крсте Панев бидејќи на дневен ред се 10 точки и 7 дополнителни поради недостаток на време
смета дека неможе дополнителните точки да бидат разгледани ниту знат што содржат овие точки,
рече како ке гласа по овие точки кога ги нема разгледано, апелира за наредните седници
матреалите навреме да бидат доставени.
       Сања Стојанова член на Советот од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ побара
образложение по две прашања од претседателот на Советот. Праша колку гости има покането и
дали шоферот на градоначалникот има право да присуствува на седница. Исто така околу
дополнителните точки со тоа го крши деловникот за работа. Побара од претседателот на Советот
да ја оправда итноста на секоја точка.
        Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече доколку има потреба ке биде
дадена пауза да бидат разгледани поопширно материјалите од дополнителните точки.Околу
прашањето колку гости се поканети рече дека на седница има дополнителни точки Годишни
извештаи поканети се нивни претставници доколку има потреба тие ке дадат дополнително
образложение. Исто така на седницата се повикани и претставници од сите области од
општинската аддминистрација   и лица вработени во општината кои што се должни околу
техничкатата организација на седницата. Што се однесува за дополнувањето на дневниот ред со
дополнителни точки може дневниот ред да се надополни со точки колку што има потреба, така
било и во предходниот мандат
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево даде образложение околу оправданоста и
итноста за дополнување на дневниот ред со дополнителните точки на осмата седница на Совет на
општина Василево  рече дека тоа е поради тоа што сите Годишни извештаи треба да добијат
согласност од Советот да се донесат до 31 март до утрешниот ден. Седницата беше закажана, сите
Годишните извештаји не беа изготвени навреме затоа сега се доставуват за да може и Советот да
ги усвои и до 31 март да бидат доставени.
        Немаше друг пријавено за збор првиот предлог на Фанче Томова, како 13 – та точка од
дневниот ред да биде. Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект кој ке се
финансира од Европската инвестициона Банка.
Како 14-та точка од дневниот ред да биде:Давање согласност за потпишување на изјава  дека
општина Василево ги исполнува  условите за добивање на финансиски средства од
Европската инвестициона Банка.
Како 15-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица.
Како 16-та точка од дневниот ред да биде:Годишен План за вработување на ЈОУДГ Прва
Радост Василево за 2019 година.
Како 17-та точка од дневниот ред да биде:Правилник за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва  Радост Василево, беше



ставен на гласење од присутни 13 советници  Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,,
за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.
         Вториот предлог на Фанче Томова како 1 точка од дневниот ред да биде:Годишен Извештај
за спроведување на програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017
година.
Како–втора точка од дневниот ред да биде:Годишен извештај за работа на Центарот за развој
на Југоисточниот плански регион за 2017 година, беше ставен на гласење од присутни 13
советници  Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,,
          Дневниот ред со усвоените надополнувања на дневниот ред како 13 – та точка од дневниот
ред да биде. Предлог – Одлука за утврдување на приоритетен проект кој ке се финансира од
Европската инвестициона Банка.
Како 14-та точка од дневниот ред да биде:Давање согласност за потпишување на изјава  дека
општина Василево ги исполнува  условите за добивање на финансиски средства од
Европската инвестициона Банка.
Како 15-та точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица.
Како 16-та точка од дневниот ред да биде:Годишен План за вработување на ЈОУДГ Прва
Радост Василево за 2019 година.
Како 17-та точка од дневниот ред да биде:Правилник за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва  Радост Василево и
направените измени на дневниот ред како 1 точка од дневниот ред да биде:Годишен Извештај
за спроведување на програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017
година.
Како–втора точка од дневниот ред да биде:Годишен извештај за работа на Центарот за развој
на Југоисточниот плански регион за 2017 година, беше ставен на гласење од присутни 13
советници  Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,,

1
          По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Годишен Извештај за
спроведување на програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017
година., немаше пријавено за збор, беше ставена на гласење од вкупн присутни 13 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.2.        По отворената расправа по втората точка: Годишен извештај за работа на Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година,за збор се јави Марјан Трајков бидејки
има присутни преставници побара образложение да бидат запознаени советниците по извештајот
кој е точка на дневен ред..

     Ристо Чивчиев претставник од Секророт за развој на Југоисточниот плански регион. Согласно
законската регулатива секоја година до Советот на 10 те општини се доставува Годишен извештај
и Годишна Програма за организација и работа на програмата на Југоисточниот плански регион во
состав на 10- те општини.  Годишниот извештај содржи неколку елементи кој се делат на Извештај
кај самата структура и организација  и поставенос на центарот, како е поставен центарот, нивната
структура и тимот кој ги организира, подфолието  на услуги кој ги дава према одредени структури.
Тие треба да дават услуги на Советот за развој на Југоисточниот плански регион тоа се 10- те
градоначалници членови на тај совет и тимот како административно тело и припремата за седница.
Исто така имат услуга за граѓани, фирми, невладини организации услуги на самите општини во
делот на припрема на некој проекти, информации обуќи, семинари тоа е дадено се во самиот



извештај. Тоа се активности на центаротдадено  кој проекти се реализирани во текот на 2017
година и од каде се финансирани.
Околу активностите и организацијата на програмата за равномерен развој на програмата за 2017
година има 2 проекти едниот е изградба патот Чанаклија Муртино од 1км и вториот проект во
изведба Муртино Еднокуќево. Овој проект во иднина  ќе биде реализиран со асфалтирање.
Наредните проекти се во делот за 2018 година. Во извештајот е дадено кој проектни апликации
има доставено до Бирото за регионален развој и Министерствата за локална самоуправа. Тука
спагат 8 проекти кој ги зафака сите општини и е во интерес на сите општини. Проектите кои беа за
2016 година  каде што беа во Регионалниот план за управување завршено е во тој проект исто во
делот со Мостот Босилово Ново Село на река Водочница и Дојранското крајбрежје 2 проекти
изградба на прифатилишта за кучина скитници тука се влезени 10 – те општини. Во Струмица  има
едно прифатилиште за регионот 4 те општини Радовиш и Конче и другиот во Гевгелија и
Валандово. Тоа е во интерес на 10 те општини сите заедно учествуват согласно одредени
финансиски средства, туристичка зона   водопади во Валандово над планината Беласица, техничка
документација за реконструкција  300 м патот Просениково-Сарај битно за овие проекти е за
секоја општина  кај себе имат изработено и техничка документација и бидат спремани за
апликација. Исто така има проекти за Прекугранична соработка прво се дадени со Бугарија и
Грција кој се во фаза на подпишување на договор исто така има финансирање на меѓународна
донација тоа е управување на сливот на река Струмица и други проекти кој се во делот за
финансиска подршка кој што има моментално изработка на други проекти   за 21 населено место и
урбанистички планови  се во фаза на почетна урбанизација. И на крајот е дадено за бизнис
Центрите кој се во состав на центарот за развој на југоисточниот плански регион и седниците на
Совет, дадени се и обуките и семинарите одржани во дел на центарот за развој на Југоисточниот
плански регион.Немаше друг пријавено за збор втората точка: Годишен извештај за работа на
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година, беше ставена на гласење
од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, нема и
,, воздржани,, 3 3.         По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Завршна сметка на ООУ ,, Гоце
Делчев „ Василево, никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 13 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 34.

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Годишен План за вработување
на ООУ ,, Гоце Делчев „ Василево за 2019 година, за збор се јави Блаже Коцев претседател на
комисијата за Статут и прописи ,рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена
ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема
          Сања Христова член на Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ
во однос на  2 и 3 –та точка според предходниот дневен ред праша дали и понатаму  ќе остане во
пракса фамилиарно вработување како што ги има во општината во подрачното училиште Ангелци
каде има лице вработено оделенски наставник а сега и синот се вработува во Централното ООУ ,,
Гоце Делчев ,, Василево. Исто во село Дукатино каде се вработени Сопруг и сопруга сега е
вработена и нивната керка и втората керка вработена во подрачното училиште во Нова Маала
праша  дали училиштата во општина Василево се приватни или општествени.
        Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во однос на прашањето поставени од
советничката Сања Христова рече дека лицата што се вработени било во општина или основно
училиште се вработени врз основа  на соодветно образование на нивните работни места. Ако се



земе примерот во општинската аддминистрација општина Василево имаше потреба од
вработување на урбанист во општина Василево освен лицето Андонов Горан доколку се однесува
прашањето за него само тој го има содветното образование и затоа е вработен на тоа место.  Не
значи дека родителите се вработени и сега нивните деца имат завршено соодветно високо
образование поради тоа што родителите што се вработени не треба и децата да бидат вработени.
Околу примерот што беше спомнат за вработувањето во училиштето во Дукатино и ООУ ,, Гоце
Делчев Василево доколку имаше проблеми на огласите ќе беа одстранети овие работни места.
Градоначалникот  Марјан Јанев наведе класичен пример на Досегашната директорка во
подрачното училиште во Нова Мала каде што се вработени нејзините керка и зет вработени во
Опшштинското основното училиште кој се во надлежност на општината, вработени во мандатот на
предходната влас.Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот : Годишен План за вработување
на ООУ ,, Гоце Делчев „ Василево за 2019 година,, беше ставена на гласење од 13 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,,
1

5.

По отворената расправа по петата точка од дневниот ред Годишен План за вработување на
Општина  Василево за 2019 година.за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата за Статут и
прописи ,рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,,
за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаНемаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред Годишен План за вработување
на Општина  Василево за 2019 година ,, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот
на општина Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 2

6.
По отворената расправа по шестата точка оддневниот ред: Предлог-Програма за

спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година.за
збор се јави Неџат Меминов  претседател на комисијата за Општествени дејности ја разгледа,рече
дека комисијата на седницата од вкупно 4 члена со 4 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема,
предлага и Советот да ја усвои.         Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред Предлог-Програма за
спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година ,,
беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

7.
          По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред Предлог – Решение за
разрешување и именување на членови и претседател на Управниот одбор на ЈПКД ,, Турија ,,
Василево.за збор се јави крсте Паенев претседател на мандатна Комисија рече дека



комисијата од 3 присутни члена со 3 гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема ги разрешидосегашните претседател и членови:- Иљо Иванов,- Ванчо Андонов,- Стојан Трајков,- Александар Горгиев- Коце Горгиев-и на нивно место беа назначени:- Ристо Лазаров,  претседател- Марија Митрова,  за членови- Горги Костадинов,- Павле Горгиев- Симона Стојанова,Бидејќи немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата, да се разрешатдосегашниот претседател и членови:- Иљо Иванов,- Ванчо Андонов,- Стојан Трајков,- Александар Горгиев- Коце Горгиев-и на нивно место бидат назначени:- Ристо Лазаров,  претседател- Марија Митрова,  за членови- Горги Костадинов,- Павле Горгиев- Симона Стојанова,беше ставен на гласење од 13 присутни члена Советот на општина Василево ги назначи со 8гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5. 8.По отворената расправа по осмата точка од дневниот Предлог – Решение за
разрешување и именување на членови и претседател на Надзорниот одбор на ЈПКД,,
Турија “ Василево,за збор се јави крсте Паенев претседател на мандатна Комисија рече декакомисијата од 3 присутни члена со 3 гласа за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема ги разрешидосегашните претседател и членови:- Иљо Мицев,- Сашко Атанасов,



- Славе Христов,- Драгица Василева- Лазаров Блажо-и на нивно место беа назначени:- Ристо Велков,  претседател- Марија Митрова,  за членови- Горги Костадинов,- Павле Горгиев- Симона Стојанова,беше ставен на гласење од 13 присутни члена Советот на општина Василево ги назначи со 8гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5.
9.По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред : Измена и дополнување на

Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од општина Василево за
локални избори 2017 година, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од 13присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,воздржани,, нема.. 10.По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Предлог-Решение за
разрешување и именување на претседател на Komisijata za finansirawe,buxet i lokalen
ekonomski razvoj.
,за збор се за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и
именуване,рече дека комисијата на седницата го разгледа од вкупно 4 члена со 3гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржани,, 1 го разреши досегашниот претседател Сандра Илиева на нејзино
место за претседател  го начначи Атанас РистовНемаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата : да се разреши досегашниот
претседател на комисијата za finansirawe,buxet i lokalen ekonomski razvoj Сандра Илиева на
нејзино место за претседател  да биде назначен Атанас Ристов, беше ставен на гласење од вкупно
13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,,
воздржани,, 4

11.
          По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред Предлог-Решение за
разрешување и именување на член на Komisijata za urbanizam,komunalni dejnosti i za[titata
na `ivotnata sredina, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања
избор и именуване рече дека комисијата на седницата го разгледа од вкупно 4 члена со --3 гласа,,



за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 1 го разреши досегашниот член Сандра Илиева на нејзино
место за член  го начначи Атанас РистовНемаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата : да се разреши досегашниот
член на Komisijata za urbanizam,komunalni dejnosti i za[titata na `ivotnata sredina Сандра
Илиева на нејзино место за член  го начначи Атанас Ристов, беше ставен на гласење од вкупно 13
советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 5

12.По отворената расправа по десеетата точка од дневниот ред: Предлог-Решение за
разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности, за збор се за збор се јави
Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именуване рече дека
комисијата на седницата го разгледа од вкупно 4 члена со 3 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,,
воздржани,, 1 го разреши досегашниот член на Комисијата за еднакви можности Сандра Илиева
на нејзино место за член  го назначи Атанас РистовНемаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата : да се разреши досегашниот
член на Комисијата за еднакви можности Сандра Илиева на нејзино место за член  го начначи
Атанас Ристов, беше ставен на гласење од вкупно 13 советници Советот на општина Василево го
усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 4.

13.По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред:Предлог – Одлука за
утврдување на приоритетен проект кој ке се финансира од Европската инвестициона Банка,
никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од вкупно 13 присутни  советници Советот наопштина Василево  ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржани,, 4

14.По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред: Давање согласност
за потпишување на изјава  дека општина Василево ги исполнува  условите за добивање на
финансиски средства од Европската инвестициона Банка.
никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од вкупно 13 присутни  советници Советот наопштина Василево  ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема  и ,, воздржани,, 415.        По отворената расправа по 15 –та точка од дневниот ред Донесување на Одлука по
Барање за финансиски средства  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица за збор се јави
Наташа Велкова  предложи да се доделат финансиски средства п во висина од 12.000 денари по
Барање  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица .
Марјан Трајков предложи да се доделат финансиски средства во висина од 30.000 денари

         Предлогот на Марјан Трајков да се доделат финансиски средства  во висина од 30.000 денари
по Барање за финансиски средства  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица бешеставена на гласење од 13 присутни члена Советот гласаше 5 гласа ,, за,, ,, против,,  8 и ,,воздржани,, нема, Советот не го усвои предлогот



        Предлогот на Наташа Велкова  да се доделат финансиски средства во висина од 12.000
денари  по Барање поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица, беше ставена на гласење од13 присутни члена Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа ,, за,, ,, против,,  нема и ,,воздржани,, 5

      Петнаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по Барање за финансиски
средства  поднесено од ЈЗУ Општа болница Струмица. Со усвоениот предлог од Наташа
Велкова да се доделат финансиски средства во висина од 12.000 денари, беше ставена нагласење од вкупно13 присутни  советници Советот на општина Василево  ја усвои со 8 гласа,,за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, 5

16.          По отворената расправа по 16 –та точка од дневниот ред:Годишен План за вработување
на ЈОУДГ Прва  Радост Василево за 2019 година, никој не се јави за збор
, беше ставена на гласење од вкупно13 присутни  советници Советот на општина Василево  јаусвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 417.         По отворената расправа по 17 –та точка од дневниот ред: Правилник за измена и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Прва
Радост Василево, никој не се јави за збор , беше ставена на гласење од вкупно13 присутнисоветници Советот на општина Василево  ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,,воздржани,, 4По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев јазатвори  осмата  седница на Советот на општина Василево.
Записничар:Зора Коларова Совет на општина ВасилевоПретседател,

Крсте Панев


