
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 15.03.2016 година
(Вторник) со пчеток во 17.00 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:  Сашко Димитриев,
Гонца Ангелова, Весна Ризова и Билент Исинов.

На седницата присуствуваше Славе Андонов извршител во одделението за нормативно
правни работи и јавни дејности, Емилија Котевска директор на ООУ „Гоце Делчев Василево,
Соња Ничева директор на ООУ „Гоце Делчев“ Василево, Лела Митев директор на ЈПКД
„Турија“ Василево  и средствата за јавно информирање.

Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи
дневниот ред за работа на вонредната седницата даде образложение дека итноста за свикување
на вонредна седница е поради рокот на доставување на  Завршните сметки  на Општина
Василево, Општинските основни училишта „Гоце Делчев“ Василево „Атанас Нивичански“ од
Нова Мала, Детската градинка „Прва радост“ Василево и Заршната сметка на ЈПКД „Турија“
Василево.

Претседателот на Советот Драги Митев Оправданоста на итноста за свикување на
вонредна седница ја стави на гласењ, од 11 присутни советници Советот на општина Василево
ја усвои со 11 гласа „за“,  „против“ и „воздржани“  нема при што констатира 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. Давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2015 година на Управниот одбор на ЈП„Турија “Василево.

2. Давање согласност на Извештај за работа и годишна сметка на ЈП„ Турија Василево.

3. Завршна сметка на ЈОУДГ ,, прва радост“ Василево

4.  Завршна сметка на  ООУ„ Гоце Делчев“ Василево за 2015 година.

5. Завршна сметка на  ООУ„ Атанас Нивичански“  Нова Маала за 2015 година.

6. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2015 година.

7. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Василево за 2016 година.

Дневниот ред за работа на вонредната седница  беше ставен на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 11 гласа „за“, „проти“ и „воздржани“
нема.

1.
Душко Атанасов член на Советот побара образложение од директорката на ЈПКД

„Турија“ Василево Лела Митев од која година е прикажана добивката од 1.151.229 денари
бидејки сега  во 2015 година Јавното комунално претпријатие покажува загуба.



Лела Митев Директор на ЈПКД „Турија “ Васелево рече дека според книговодствената
евиденција тоа е акомулирана добивка од сите назадни години од 1.151.229 денари од
почетокот на основањето па се до последниот ден од работењето на предпријатието. Со текот
на работењето во 2015 година предпријатието има устварено загуба од 377.000 . Нето добивка
за 2014 година била 422.000 денари со предходните години кога е имало добивка, кога е имало
загуба последната состојба е била 1.000.000 денари.  Ставот на Управниот одбор кој го
предложи е загубата да се покрие со акомолираната добивка.

Џоко Христов член на Советот очигледно дека Јавното комунално претпријатие не
фунционира како што треба и  од говорницата сака да укаже како добронамерно да помогне
каде што  може да се скратат дел од трошковите за да може да се подобри работењето на
Јавното комунално претпријатие. Гледајќи ги завршните сметки на Општинските основни
училишта „Гоце Делчев“ и „Атанас Нивичански“ таму безпрекорно се е поставено нема
тршокови што би им наштетиле на самите себе со тоа сака да укажува само како добронамерно
околу поштенски телефонски услуги што од 145.000 денари може да се намалат на 70.000 до
80.000 денари, дел од овие средства може да се скратат што е добро за претпријатието. Други
останати услуги не му е јасно што значи тоа 566.000 побара образложеније од директорката на
ЈПКД „Турија“ Василево Лела Митев.Во извештајпт  има адвокатско нотарски и судски
трошкови 157.000 денари, побара образложение  за што се тие средства дали Јавното
комунално претпријатие се тужи со некого. Има трошоци за репрезентација од 66.000 денари
рече дека сите тие бројки прават притисок и интересно е каде што во извештајот во последниот
дел пишува дека се надева  дека негативниот финансиски резултат ќе биде надминат.
Советникот Џоко Христов рече дека доколку сите спомнати трошкови што прават проблем во
работењето не се скратат смета дека нема да се подобри работењето и финансиската состојба и
на крајот претпријатието ќе дојде во уште потешка состојба. Гледајќи го извештајот најголеми
зголемувања  има кај бруто платите сакале или несакале  од некој партиски вработувања каде
што во наредниот периот ќе мора да се ослободат. Според него работата што ја извршува
Јавното комунално претпријатие  може да се извршува  со 20 вработени а ги има 30 и не верува
дека тоа ќе биде дозволено според тоа сака да каже и една друга работа што се направи е
голема грешка што не се дозволува со одврзани раци да работи претпријатието. Во 2015 година
Јавното комунално претпријатие има само 44 приклучоци на канализационата мрежа  тоа е
најголемата катастрофа што ја направи општина Василево да не пушти секундарна мрежа низ
населено место Василево, лично тој тврди дека Василево брои 600 куќи од кој барем 300 ќе беа
вклучени во канализационата мрежа каде што претпријатието ќе добиваше приходи, негово
мислење е дека се погреши што се стави канализациона мрежа во Владевци каде нема никој
приклучено. Тоа се негови сугестии и препораки за  наредниот период  што следува а дали ќе
ги прифатат тоа е работа на директорката на претпријатието.

Лела Митев директор на ЈПКД „Турија“ Василево се заблагодари  за понудените
препораки на советникот Џоко Христов рече дека ќе ја искористи понудената помош ќе ги
искористи трошоците токму на таа дополнителна ставка. Прашањето кое беше поставено за
дополнителни трошкови тука спаѓат тие останатите услуги 566.000 поправки, јавното
комунално претпријатие има проблем со ѓубрарката би сакала доколку има ингиренции да им
се одвои Буџет и Советот да изгласа да се набави нова ѓубрарка во 2015 година имаше голем
дефект на ѓубрарката, истото се случи и со багерот каде што тие дополнителни трошкови од
таму произлегуват. Од поштенските и телефонски услуги неможе ништо да се скрати затоа што
е добиено на тендерски пакет и ќе биде така се до средината на 2016 година. Во врска со
канализацијата причината е во малиот број на приклуцоци во Пиперево и Ангелци и таа
секундарна  мрежа е со многу малечок број на покриеност и предпријатието се судрува со
проблеми каде што таа лично има видено дека граѓаните од Пиперево сами ги црпат своите
јами не се заинтересирани да се приклучат лично советниците изгласа за да тие граѓани се
приклучат.

Немаше друг пријавено за збор точката: Давање согласност на Одлуката за покривање на
загубата по годишната сметка и финансискиот извештај за 2015 година на Управниот одбор
на ЈП„Турија “Василево. беше ставен на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 8 гласа „за“, „против“3 и „воздржани“ - нема.



2.
По отворената расправ по втората точката: Давање согласност на Извештај за работа и

годишна сметка на ЈП„ Турија Василево за збор се јави Душко Атанасов член на Советот на
општина Василево се наврати од 2014 година до 2016 година рече дека во 2014 година има
бруто плати 6.632.000 во 2015 год 7.913.600денари во 2016 год  8.240.600 денари скоро секоја
година со 1.500.000 денари бруто платите се покачуват од година на година за тоа знае
директорката на што се должи тоа. Во 2014 година вкупни приходи имало 14.042.026 денари
вкупни расходи 13.525.700 денари или добивка од работа 516.326.000 денари и на крајот
добивка од работа предпријаттието 422.000 денари за 2014 година. Во 2015 година вкупни
приходи има 16.773.376 денари вкупни расходи има 17.151.068 загуба во работењето на
предпријатието од 377.692 денари . Според него загубата  не е реално приказано во извештајот.
Вработените во предпријатието  скоро 3 месеци немат земено плата 30 вработени по 12.000
денари плата тоа се 360.000 денари кога ке се соберат изнесува 737.000 денари социјално немат
платено овие средства од 1.000.000 денари не стигат за наредните години што планира  да се
покрие загубата на предпријатието. Доколку се направи споредба помеѓу финансовото
работење 2014 за 2015 година зголемување на приходите 17.2% а додека расходите 24,31
праша зошто тука  расходите се многу повеке од приходите зголемени според него тоа е така
од преголемата вработеност во ЈКП бројот на вработени се зголемува а плати нема,
вработените ја напуштат работата предпријатието ќе остане без вработени. Штом се планира
вработување треба и плати да се обезбедат на вработените.

По затворената расправа втората точка: Давање согласност на Извештај за работа и
годишна сметка на ЈП „Турија“ Василево, беше ставен на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа ,,за“, 3,,против“и ,,воздржани“
нема.

3.

По отворената расправа по третата  точка: Завршна сметка на ЈОУДГ ,,Прва радост“
Василево, никој не се јави за збор, беше ставенa на гласење од 11 присутни советници Советот
на општина Василево ja усвои со 8 гласа „за“, „против“ нема  и 3 „воздржани“.

4.
По отворената расправа по четвртата точка: Завршна сметка на  ООУ„Гоце Делчев“

Василево за 2015 година, никој не се јави за збор, беше ставенa на гласење од 11 присутни
советници Советот на општина Василево ja усвои со 8 гласа „за“, против „нема“  и 3
„воздржани“.

5.
По отворената расправа по петата  точка: Завршна сметка на  ООУ„Атанас

Нивичански“  Нова Маала за 2015 година, никој не се јави за збор, беше ставенa на гласење
од 11 присутни советници Советот на општина Василево ja усвои со 8 гласа „за“, „против“ –
нема и 3 „воздржани“.

6.
       По отворената расправа по шестата  точка: Извештај за реализација на програмата за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Василево за 2015 година, никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 11
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа „за“ „против“ - нема  и
3 „воздржани“.

7.



       По отворената расправа по седмата  точка: Предлог- Програма за измена и дополнување
на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016
година, никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“, „против“ - нема  и „воздржани“ -  нема.

По исцрпениот дневен ред претседателoт на Советот Драги Митев ја затвори  вонредната
седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседавач:
Драги Митев


