
З А П И С Н И К

Од вонредна седница на Советот на општина ВасилевоСоветот на општина Василево одржа вонредна седница на ден 20.03.2010 година (Петок) со пчеток во 12.оочасот во просториите на Општина Василево.Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.На седницата од оправдани причини не присуствуваа: Виолета Ристова Блажо Коцев,   Ракип Асанов,Марјан Трајков , Атанас Ристов и Фанче Томова и неоправдано отсутн Бранко Трајков.На седницата присуствуваше: Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Митко Јанев и ВерчеМиткова претставници од општинската аддминистрација.
Градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев пред да биде предложи дневниот ред за работа навонредната седницата даде образложение за причината поради коај е свикана вонредна седница на Советот на

општина Василево. Рече дека причина за свикување на вонредна седница е поради насоките кој се дадени од Генерал
штабот и Владата на Северна Македонија поради вонредната состојба да се донесе Одлука да се формира членови на
Општинскиот штаб за заштита и спасување во Општина Василево, односно кризен штаб за општина Василево и Одлука
за формирање на сили за заштита и спасување во Општина Василево односно Универзална  единица за заштита и
спасување во јачина на вод доколку се влоши состојбата да се интервенира. Екипата е формирана од повеќе области и
ќе биде во кординација со центарот за здравје и центарот за кризи.

Сања Христова  рече дека не се вметнати телефонските броеви апелира задолжително да бидат вметнати и
телефонските броеви за контакт.

Митко Јанев рече дека таква комисија беше формирана од 2008 до 2013 година но поради пензионирање  на дел од
членовите и дел кој ја напуштија земјата и заминаа во странство од тие причини се донесе Одлука да се формира нов
кризен штаб.

Претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев ја стави на гласење оправданоста на итноста за
свикување на вонредна седница, од 8 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за ,,
против,, и ,, воздржани,, нема при што констатира Советот на општина Василево оправданоста на итноста за свикување
на вонредна седница на Советот на општина Василево  е усвоена.

За работа на вонредната седницата беше предложен следниот дневен ред

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог- Одлука  за именување на членови на општинскиот штаб за заштита  и спасување во Општина Василев

2.Предлог- Одлука за формирање на сили за заштита и спасување во општина Василево.

Дневниот ред за работа на Советот на општина Василево на вонредната седница на Советот на општина Василево беше
ставен 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 : Предлог- Одлука  за именување на членови на општинскиот штаб за заштита
и спасување во Општина Василев беа назначени

1.Марјан Јанев командант на општинскиот штаб за заштита и спасување во општина Василево.

2. Митко Јанев за началник на општинскиот штаб за заштита и спасување во општина Василево.

3. за помошници на началникот на Општинскипот штаб за заштита и спасување во општина Василево се именуваат:

- Бранко Андонов, одговорен за оперативни работи

- Верче Миткова одговорна за прва медицинска помош

- Горан Андонов одговорен за згрижување и евакуација

- Зоранчо Ѓеоргиев одговорен за заштита и спасување од пожари

- Симона Стојанова одговорна за заштита и спасување од поплави

4. Помошен персонал:

- Павлинка Николова  за извршител- администратор

- Нако Глигоров за извршител курир / возач

- Блажо Стојанов за извршител курир / возач

: Предлог- Одлука  за именување на членови на општинскиот штаб за заштита  и спасување во Општина Василев со
назначените лица беше ставена на гласење од 8 од 8 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 8
гласа,, за ,, против,, и ,,

воздржани,, нема.

2.

По отворената расправа по втората точка Предлог- Одлука за формирање на сили за заштита и спасување во општина
Василево, односно универзална единица во јачина на вод бидат избрани:

Командант на водот командир Сашко Атанасов село Пиперево – ВСС

Заменик командир Блаже Коцев село Владевци – ССС

Возач – курир Александар Тимов СЕЛО Пиперево - ССС

Одделение/ Вкупно13/ПМП

Командир Сања Христова  с. Градашорци- ВСС

1. екипа/вкупн 4/

Водител извршител Мери Андонова село Василево – медицинска сестра

Извршител Симона Митева село Василево- ССС фармација



Извршител Македонка Коцева село Владевци- Медицинска сестра

Ивршител  Сандра Илиева село Градашорци – ССС

2- екипа/вкупно 4/ - расчистување од урнатини

Водител Извршител – Панче Веселинов село Василево- ССС

Извршител Леонардо Николов село Василево - ССС

Извршител Атанас Панов село Василево – ССС

Извршител Антонио Динов село Ангелци- ССС

3.екипа / вкупно 4/ згрижување на загрозено и настрадано население

Водител Извршител Стојан Шенов село Пиперево

Извршител Ване Митев село василево – ССС

Извршител Васе Атанасов село Василево – ССС

Извршител Ване Танчев село Пиперево – ССС

2.Оделение/вкупно13/

Командир Васил коцев село Сушево – ВСС

1.екипа /вкупно 4/

Водител извршител Крсте Панев село Василево – ССС

Извршител Тони Малчев село Чанаклија – ССС

Извршител Неџат Меминов село Висока Маала – ССС

Извршител Илми Мустафов село Градашорци- ССС

2 екипа/ вкупно 4/ деконтаминација

Водител Извршител Павле Христов село василево- ВСС

Извршител Томе Мицев село Василево – ССС

Извршител Мартин Петков село Василево - ССС

Извршител Игор Митров село Василево - ВСС

3 екипа/ вкупно 4/Асанација на терен

Водител Извршител Халид Алиев село Нова Маала- ССС

Извршител Ристо Горгиев село Владевци - ССС

Извршител Владко Николов село Сушево основно

Извршител Андонов Благој село Василево основно



3./одделение вкупно13/

Командир Живко Младеновски село Сушево- ССС

1.екипа/ вкупно 4/

Водител Извршител Ѓорги Илиев село Пиперево- ССС

извршител Миле Трајчев село Василево - ССС

извршител Славе Јанев село Сушево - ССС

извршител Горан Коцев село Едрениково- ССС

2 екипа/ вкупно 4/

Водител Извршител Марјанчо Трајков село Василево- ССС

Извршител Наце Коцев село Пиперево - ССС

Извршител Ракип Асанов село Висока Маала- ССС

Извршител Стојан Делев село Сушево- ССС

2 екипа / вкупно 4/комунални дејности

Водител Извршител   Емануел Ристов  село Владевци- ССС

извршител Дерван Алиев село Василево- ССС

извршител Дејан Малинов село Добрашинци- ССС

извршител Османи Сејкан село Нова Маала основно

вкупно во вод од 42

Предлог- Одлуката за формирање на сили за заштита и спасување во општина Василево, односно универзална единица
во јачина на вод со назначените лица беше ставено на гласење од 8 присутни советници Советот на општина Василево
ја усвои со 8 гласа,, за ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

По исцрпениот дневен ред претседателoт на Советот Крсте Панев ја затвори  вонредната седница на Советот на
општина Василево.

Записничар:

Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседател:

Крсте Панев


