
З А П И С Н И К
Од вонредна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево одржа вонредна седница на ден 13.10.2016 година (четврток) со
пчеток во 20:.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
 Седницата ја свика и ја водеше Драги Митев претседател на Советот на општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците: Даниела Трајковска, Билент
Исинов, Јован Пелтековски и Сашко Димитриев.

На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе
андонов претставник од општинската аддминистрација и средствата за јавно информирање.

Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот
ред за работа на вонредната ја стави на гласење Оправданоста на итноста за свикување на
вонредна седница  од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за
,, против,, нема и ,, воздржани,, 3 при што е констатирано дека 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 долгорочно домашно задолжување на Општина Василево во рамки
на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP).

1.
По отворената расправа по точката Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување

на Општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP). За
збор се јави Марјан Јанев член на Советот на општина Василево од советничлата група на СДСМ
и НСДП упати критика до претседателот на Советот Драги Митев и градоначалникот Ванчо
Стојанов  заради свикувањето на вонредната седница. Рече дека според Законот за локална
самоуправа член 40 став 1 и член  24 став 1 од Статутот на општина Василево вонредна седница се
свикува во случај на вонредна состојба поплави, земјотреси и пожари а не за ново задолжување на
општина Василево, општината е веќе задолжена 50.000 000 денари пред истекот на мандатот
градоначалникот ја задолжува уште за нови 10.000 000 денари. Во текот на сите четири години од
почетокот на мандатот општината континуирано се задолжува наместо да го намалува долгот на
општината.  Претседателот на советот е должен на советниците да обезбедат навремено
материјали за да може советниците да ги разгледат за да може да дискотират по точките. Со
координација со советницката група на СДСМ и НСДП одлучија да покренат постапка за кршење
на Законот за Локална самоуправа на Р.М.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во однос на забелешките на советникот
Марјан Јанев како да се свика вонредна седница даде образложение за итноста која беше свикана
вонредна седница  доколку има прашања тој е во состојба да одговори на сите прашања. Рече дека
се работи за кредитно задолжување од 10.000 000 денари за анализа кој е направена од
Министерството за финансии  и е дадено позитивно мислење за општина Василево дека општина
Василево има кредитен рејтинг да се задолжи, затоа и го прави тоа. Доколку Министерството за
финансии дадеше негативно мислење општина Василево неможе да се задолжи. Во предлог –
Одлуката добро стои за кои проекти општината ќе се задолжи. Тие средства нема да се користат за
други намени се задолжува со грејс период од една година и рок на оддплата 5,5 години за
инвестирање во капитални проекти тоа е проектот за реконструкција на улица во Пиперево и
улица во нова Маала. Предходно  општина Василево имаше кредит задолжено од Министерството



за финансии за изградба на водовод во Чанаклија кој што редовно се исплаќа. Доколку сакат
советниците може тоа да го проверат во општинската аддминистрација. Доколку Министерството
за финансии недало позитивно мислење дека општина Василево има кредит за задолжување
општина Василево нема да го прави тоа и врз основа  од неколку  посети на представници од
Министерството за финанссии и Светска Банка го прави тоа, средствата ќе бидат од Светска банка
и врз основа на тоа е дојдено до оваа Одлука. Итноста се состои во тоа што во текот на утрешниот
ден до Понеделник целта  документација треба да биде доставена во Министерството за финансии
и Светска Банка.

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП упати критика до
градоначалникот рече дека не е испочитуван Законот за локална самоуправа кој е изгласан од
советниците се знае дека вонредна седница се свикува во случај на вонредна состојба а не за
задолжување на општината. Во одлуката за задолжуване на опшина Василево од 10.000 000 денари
за изградба на пат во Пиперево и Нова Маала  никаде не е спомнато за колкава должина станува
збор, праша дали овие улици не се влезени во програмата за изградба и реконструкција и дали тие
10.000 000 денари за кој се бара задолжување на општината не  би било подобро да се изгради
канализација во Василево а не улици од 200 м сега на крајот од мандатот  за два до три месеци
истекува мандатот на советниците и градоначалникот, изборите започнуват и општината  да се
задолжи. Доколку се смени власта тој што ќе наследи општината ќе биде од старт задолжена.
Според него  подобро е да се изгради канализација, сега кога беа врнежите во почетокот на селото
каде што тој живее скоро до општината беше поплавено итно му треба канализација на Василево.
Рече дека на седница на парламентот слушна како се фали пратеникот Дајанчо Ефтимов дека во
Василево има изградено канализација лично тој му звонел  за да го праша каде е оваа
канализација. Смета дека општината треба да се задолжува за подобри проекти. Нема ништо
против изградбата на улица во Пиперево и Нова Маала, зошто сега на крајот на мандатот
општината се задолжува.

Ванчо Стојанов градоначалник на оипштина Василево  рече дека не значи дека мандатот е
при крај и општината нетреба  ништо да работи во следниот период а за тоа дали ќе има избори
или не дали Владата ќе се мени или не се работи за проекти кој се од интерес на сите граѓани на
општина Василево. Свесен е и за тоа што треба да се гради и канализација не само во Василево
туку и во другите населени места меѓутоа работите треба да се гледат по приоритет неможе да
нема пат во Нова Маала а да се гради канализација во Василево за тоа треба да се најдат среддства.
Проектот за канализација е даден во Министерството за Транспорт и Врски и се чека
оддобрување, мегутоа општината неможе сама да финансира проект од 44.000.000 денари само за
Василево и 36.000 000  за Градашорци по проектна документација неможе наеднаш да се гради ќе
се гради крак по крак, неможе да се гради канализација во Василево а граѓаните во Нова Маала да
се остават без улица мора правилно да се согледуват работите кој што имаат приоритет.  Почнена
е постапката да се гради канализација и во равничарските населени места, можеби требаше  на
седницата да се донесат проектите да се разгледат колку пари коштат и што ќе се гради тие се
наменети средства  што општина Василево ќе ги употреби каде што нема да стигнат.
Министерството за финансиии ќе ги трансверира средствата на изведувачите на проектите. Затоа
во одлуката стои дека 10.000.000 денари општина Василево  ќе се земе кредитно задолжување
преку Министерството за финансии од Светска Банка  и 2.000.000 ќе кофинансира општина
Василево доколку цените на јавните набавки се намалат од досегашно искуство смета дека тие
цени ќе се намалат и вредноста на тие две улици ќе изнесува 10.000.000 денари тука не е само
изградба н улици тука спаѓа и атмосверска канализација одведување на отпадни води. За Пиперево
во самиот проект има и изградба  на улица со атмосверска канализација комплет проект со улично
осветлување. За Нова Маала има канал за одводнување покрај самиот пат и да се направи преод
влез за секоја куќа лево и десно. Бидејќи Геогравската конфигурација е таква на долница   улицата
ќе биде со канал за одведување да отпадни води. Градоначалникот Ванчо Стојанов рече дека за тоа
имат направено анализа од советниците, претставници од Министерството за финансии и



претставници од Светска Банка. Доколку сметат советниците дека општината го прекршила
Законот што сака да гради  нека им служи на чес.

Гонца Ангелова член на Советот на општина Василево да не дојде до заблуда советничката
група на СДСМ и НСДП не е против изградбата на улица во Нова Маала и Пиперево туку да биде
изградено со средства од Општина Василево а не општината да се задожува со 10.000.000 денари
кога се знае дека општината е задолжена 50.000.000 денари. Побара од советниците разумно да
размислат бидејќи граѓаните ќе мора да ги враќат овие средства и некој мора да одговара. Околу
свикувањето на вонредна седница  смета дека се крши член 40 став 1 и 2 се знае во каква состојба
се свикува вонредна седницаи против предлагачот и свикувачот на вонредната седница
советничката група на СДСМ и НСДП ќе покрене против законска постапка.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека се работи за пројект лично од
нејзиното населено место а советничката зборува дека кекој треба кривично да одговара и дека ке
се покрене кривична постапка против него и претседателот на Советот свикувач на седницата за
тоа што смета дека треба да има седница рече дека не му е јасно од една страна  сакат да се гради
од друга страна советниците од опозицијата несакат да гласат доколку несакат да да гласат да не
гласат тоа нека го објаснат пред граѓаните од нивното населено место дека несакат да има улица и
каков е тој вокабулар што го употребуват советниците од опозицијата доколку несакат да не
гласат.Што се однесува за задолжувањето на општината советниците нека побарат во
Министерството за финансии може да видат колку општината е задолжена доколку е задолжена
нема да и биде дадено кредит. Општина Василево е задолжена за водовод во Чанаклија кој што
општина Василево редовно го отплатува кредитот советниците од опозицијата кажуват измислици
доколку е задолжена нема да и дават рејтинг и позитивно мислење за задолжувањље. Овие
средства не ги дава владата тоа се средства од Светска Банка.

Гонца Ангелова член на Советот од опозицијата од рече дека незиниот вокабулар кој што го
спомна градоначалникот беше дека сакат улица но не со кредит туку граѓаните плаќат даноци на
општината, зошто се задолжува општината за улица од 100 м од сред село  до црквата во Пиперево
праша колкава е оваа улица нема ни 100м за оваа улица да се зема кредит од 10.000.000 денари
што не е изводливо. Каде беше градоначалникот овие осум години од неговиот мандат не се
изгради улицата па се чекаше три месеци пред истекот на мандатот да се задолжи со кредит за да
се гради улива во Пиперево и Нова Маала.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека за овие осум години откако
настапи за градоначалник на општина Василево има изградено улици и 60% приклучок на
канализација, советниците треба да дадат одговор колку приклучоци има за оваа канализација
бидејќи тоа  е многу голема инвестиција за тоа тие треба да дадат одговор истото ќе се случи и во
другите населени места не само во Пиперево. И во Ангелци има мал број на приклучоци исто ке
биде и во Василево каде што советникот Душко Атанасов бара канализација. Овие улици што се
направени во Пиперево не се донесени од некаде исто така канализацијата па советничката Гонца
Ангелова да прашува каде бил градоначаликот за овие осум години. Рече дека можеби опозицијата
ќе има шанса и тие да се покажат па да се види колку тие ке изградат.Околу градењето од
средствата на Буџетот градоначалникот рече дека општината нема средства да гради од Бужетот и
луѓето што градат куќи почнуват со кредит и зарем треба граѓаните да се казнуват што зимат
кредит сами си го враќат кредитот. Праша од ко јБуџет ќе гради општината и каде се даноците има
даноци кој не се платени повеќе години, на наредната седница ќе добијат белшки сите советници
граѓаните немат навика да плаќаат со 100 и 200 денари данок  неможе да се гради што како
градоначалник не сака граганите да бидат многу оптеретени. А за размислувањата на советниците
од опозицијата дека општината нетреба да зим акредит да се задолжува според него тоа е сосема
неоправдано, кредитот ќе го враќа општинатаи предходно општина Василево има зимано кредит
па вратено. Доколку не се земеше кредит граѓаните од Чанаклија ќе немаа водовод нити вода за
пиење.

Марјан Јанев рече дека ниту градоначалникот ниту претседателот на Советот  ниту тој како
советник нема право да прави измени во Законот за локална самоуправа се знае законот е донесен



од Совет на општина Василево мора да се почитува, ниту сакат ниту можат да поднесат кривична
постапка против градоначалникот бидејќи не е надлежен тој да свика седница, седница на Совет
свикува претседателот на Советот, претседателот не даде објаснуванје тој смета дека нема за што
повеќе да се дискутира на оваа вонредна седница, кога самата седница незаконски е свикана затоа
советничката група на СДСМ и НСДП ќе ја напуштат седницата и да бидат иземени од гласење по
точката која е на дневен ред.
Советничката група на СДСМ ја напушти седницата.

За збор се јави градоначалниот Ванчо Стојанов рече дека советниците поставија прашања и ја
напуштија седницата нема на кого да даде одговор.
Душко Атанасов член на Советот од НСДП пред да ја напушти седницата рече дека има
забелешка до претседателот на Советот на начинот на кој ја води седницата, бидејќи никој не
зборуваше по точката која е на дневен ред според него како да се водеше политичка кампанија
сите беа одалечени од точката на дневниот ред. По обраќањето на градоначалникот смета дека
градоначалникот е повеќе да се гради улици одколку канализација во Василево градоначалникот
тврди дека проектот за канализација во Василево е пуштен рече дека овој проект што е направен
за оваа канализација неважи бидејќи кракот  што беше во расправа со приватно лице е скинат во
Пиперево, проектот е невалиден, канализацијата е направена само за некој партиски луѓе. лугето
се далеку не се приклучуват бидејќи немаат услови да се приклучат од главната линија бидејќи е
направена само за нивни партиски луге да не ги именува лугето советниците знат за тоа. Василево
никогаш нема да може да приклучени на оваа канализација. Лично тој многу пати има сугерирано
на градоначалникот канализацијата што е направена од предходниот градоначалник може да се
направи преку патот и да се уклучи еден дел од кај школото може да се опфате  за тоа
градоначалникот рече дека комуналното претпријатие бара многу пари да ја прочисти и да се
продолши. Исто така има кажано за улицата во Нова Маала доколку се однесува на улицата од
Домот спрема гробиштата градоначалникот во,, Мистон “на свечената седница пред советничката
од оваа село Верица Ичевае има кажано слободно да им каже на граѓаните дека оваа улица  се
гради цела година во ,,Мистон“ се работи за иста улица која е донесена во Програмата на општина
Василево. Сега не е фер Општина Василево да се задолжува 10.000.000 денари за изградба на 2
улица да се свикува вонредна седница. Според него советниците од СДСМ се во право што ја
напуштија седницата се знае како се свикува вонредна седница не се свикува вонредна седнива
вечер во осум часот за задолжување. Точката требаше да се става на дневен ред на редовна
седница. Истото се случува и за буџетот на ниво на влада на РМ владеачката партија се однесува
силеџиски Закон за неа не постои исто како што е состојбата тука законот за локална самоуправа е
донесен од советниците  и таму добро е кажано во која состојба се свикува вонредна седница на
Советот на општина Василево, од тука се гледа дек Законот не се доволно почитува.
       Бидејки немаше друг пријавено за збор, точката Предлог – Одлука за долгорочно домашно
задолжување на Општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги
(MSIP).беше ставена на гласење од вкупно 7 присуни советници гласаа 7 гласа,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, немаше при што претседателот на советот Драги Митев констатира дека поради
немање кворум за работа ке закажи друга седница.

Поради немање кворум за работа претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев ја
затвори вонредната седница.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

  Претседавач:
Драги Митев


