
З А П И С Н И К

од 36- та редовна седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа триесет и шестата редовна седница на ден
29.01.2016 година (петок) со пoчеток во 14.00 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: Гонца Ангелова,
Сашко Димитриев и Џоко Христов.
        На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево,Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, Габриела К. Ефтимова
извршител во одделението за финансиии, Бранко Андоно комунален инспектор и средствата за
јавно информирање.
       Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи
дневниот ред го стави на гласење Записникот од вонредната седница на Совет одржана на ден
21.01.2016 година  од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12
гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
Записникот од 35- та редовна седница на Советот на општина Василево одржана на ден
28.12.2015 беше ставен на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го
усвои со 12 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

       За работа на 36 –тата  седницата 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 2015 година за периодот од 01.01.2015 до
31.12.2015 година (К-1).
2.Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од
01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-2).
3.Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за
периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-3).
4.Предлог- Решение за разрешување и именување на претседателот на комисијата за Мандатни
прашања избор и именување.
5. Предлог- Решение за разрешување и именување на претседателот на комисијата за Статут и
Прописи.
       По отворената расрава по дневниот ред за збор се јави Катерина Ф. Петревска член на
Советот на општина Василево заради надополнување на дневниот ред со 3 дополнителни
точки.  Предлага како шеста точка од дневниот ред да биде: Предлог- Решение за именување
на член на    Надзорниот Одбор на ЈПКД „Турија“Василево.

Kако 7-ма точка од дневниот ред да биде: Предлог- Програма  за измена и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година.
       Како 8-ма точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти – помошни објекти к.п.бр.1161 во КО Владевци вон г.р.

Силвана Јованова предлага како 9-та точка од дневниот ред да биде:Барање за финансиска
помош поднесено од Горге Горгиев од село Нова Маала, рече дека комисијата за финансии на
седницата го разгледа Барањето и „едногласно“ одлучи да додели средства во висина од 15.000
денари



По затворената расправа по дневниот ред предложените три точки на Силвана Јованова - Како
6-та точка од дневниот ред да биде: Предлог- Решение за именување на член на Надзорниот
Одбор на ЈПКД „Турија“Василево,
Како 7-ма точка од дневниот ред да биде: Предлог- Програма  за измена и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година,
и како 8-ма точка од дневниот ред да биде: Предлог – Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти – помошни објекти к.п.бр.1161 во КО Владевци вон г.р,
беа ставени на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево ги усвои со 12
гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.
       Предлогот на Силвана Јованова како 9-та точка од дневниот ред да биде: Барање за
финансиска помош поднесено од Горге Горгиев од село Нова Маала, беше ставен на гласење
од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

Дневниот ред заедно направените надополнувања на дневниот ред  со 4–те предложени точки
беше ставен на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со
12 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

1.
      По отворената расправа по првата точка Квартален извештај за извршување на Буџетот за
2015 година за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-1).за збор се јави Силвана
Јованова претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој рече
дека комисијата на седницата го разгледа  од 3 присутни члена  го усвои со 3 гласа „за“,
„против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја разглрда и усвои.

Марјан Јанев член на Советот на општина Василево разгледувајќи го кваралниот извештај
за 2015 година рече дека има донесено Заклучок дека има слаба реализација  на Основниот
Буџетот на општина Василево каде што од планираните 120.000.000 денари има реализација од
73.000.000 денари или 56% реализација, следејќи ја и слабата реализација од предходните
години побара образложение од градоначалникот Ванчо Стојанов на што се должи таквата
слаба реализација.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека не му е јасно од каде му е
таквата констатација на советникот Марјан Јанев за слабата реализација на буџетот за 2016 па
и  од предходните години.  Доколку советниците ја следат реализацијата може да видат дека
вкупната реализација на Буџетот изнесува 71% а реализацијата на Основниот буџет изнесува
56% тоа се должи  поради ребалансот на Буџетот за 2015 година. За да се распише тендер за
одредени проекти кој беа во Програмата на општина Василево мораше да бидат во Програмата
за 2015 година за да може да се одпочне со јавни набавки вклучувајќи ги сите капитални
проекти со голем износ  како што е проектот за регулација на поројот Сушевска река, улица
покрај Сушевска река од кој само овие 2 проекти изнесуват 40.000.000 денари, канализација во
населено место Владевци, улица во Индустриската зона  и улици во Ангелци и Добрашинци за
да сите тие бидат распишани како јавна набавка мораше да бидат ставени како споени во
програмата на Буџетот и од тука произлегува слабиот % на реализација. Некои од проектите се
реализирани има доставено фактури мегутоа тие ќе се финансират од програмата на
Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој. Градоначалник на општина Василево
Ванчо Стојанов рече дека  во текот на изминатата недела се доставени документи за
подпишување на конечно решеније за финансирање на  овие проекти се надева дека во
наредниот период договорите со фирмите  сите тендери , јавни набавки се склучени и со
подобрување на временските услови ќе почне нивната имплементација и во текот на 2016
година успешно ќе бидат инплементирани, негова задача е да каже таквата дека слаба
реализација е поради Ребалансот на Буџетот во 2015 година, доколку не беа планирани во
изминатата година тек сега во 2016 година ќе се почнеше со јавна набавка.
       Немаше друг пријавено за збор Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2015
година за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-1). беше ставен на гласење од 12



присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и
„воздржани“ нема.

2.
       По отворената расправа по втората точка Квартален извештај за доспеани а неизмирени
обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-2). за збор се
јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата го разгледа  од 3 присутни члена  го усвои со 3 гласа
„за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја разглрда и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор првата точка. Квартален извештај за доспеани а
неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-
2). беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

3.
       По отворената расправа по третата точка: Квартален извештај за промените на состојбата
на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година (К-3). за
збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата го разгледа  од 3 присутни члена  го усвои
со 3 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема, предлага и Советот да ја разглрда и усвои.
       Немаше друг пријавено за збор третата точка Квартален извештај за промените на
состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015
година (К-3). беше ставена на гласење од  присутни 12 советници Советот на општина
Василево ја усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

4.
       По отворената расправа по четвртата точка Предлог- Решение за разрешување и
именување на претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување за збор се
јави  Драги Митев претседател на Советот на општина Василево предлага да се разреши
Дајанчо Ефтимов од претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување и на
негово место да биде назначена Катерина Ф. Петревска.
       Немаше друг пријавено за збор Предлог- Решение за разрешување на Дајанчо Ефтимов и
именување за претседател на  Катерина Ф. Петрова на комисијата за Мандатни прашања избор
и именување беше ставено на гласење од 12 присутни советници  Советот на општина
Василево го усвои со 12 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

5.
       По отворената расправа по петата точка Предлог- Решение за разрешување и именување на
претседателот на комисијата за Статут и Прописи за збор се јави Драги Митев претседател на
Советот на општина Василево предлага да се разреши Дајанчо Ефтимов од претседател на
комисијата за Статут и Прописи и на негово место да биде назначена Катерина Ф. Петревска.
       Немаше друг пријавено за збор петата точка Предлог- Решение за разрешување  на Дајанчо
Ефтимов и на негово место за претседател на комисијата за Статут и Прописи биде назначена
Катерина Ф. Петревска беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 12 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

6.
       По отворената расправа по шестата точка Предлог- Решение за именување на член на
Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“Василево за збор се јави Драги Митев претседател на
Советот на општина Василеви  предлага за член на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија “ да
биде назначен Блажо Лазаров од село Чанаклија.

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево праша како и на   кој начин е
именуван  членот на Надзорен одбор на ЈПКД „Турија“ Василево Блаже Лазаров,  побара
образложеније како беше назначена Катерина Ф. Петревска во предходните две точки за



претседател на Мандатната комисија и Комисијата за Статут и Прописи. Нема против изборот
меѓутоа сака да знае кој ги избира, целта е изборот да биде на коректен начин. Мандатната
комисија се нема состанато, сега на седница на Совет дирекно е назначени член на Надзорен
одбор и претседател на Мандатна комисија и  комисијата за Статут и Прописи, според него
сето тоа треба да биде регуларно праша зошто се формирани овие комисии  се именуват
членови без да се состане Мандатната комисија.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во однос на прашањето поставено од
советникот Душко Атанасов за лицата кои беа спомнати по двете точки за назначување за
претседател на комисијата за Мандатни прашања и комисијата за Статут и Прописи Катерина
Ф. Перевска рече дека е назначена на местото кое е испразнето поради заминување на Дајанчо
Ефтимов затоа наследува  советничката поради тоа што влегува во Советот. Што се однесува
лицето Блажо Лазаров што е предожен  за членот за Надзорен Одбор на ЈПКД “Турија
Василево рече дека лично од него е предложен  градоначалникот  има право  тоа е предлог на
општинската аддминистрација  а  дали советниците ке прифатат или не тоа е нивна работа а
што се однесува за тоа дали Мандатната комисија се состанала или не тој за тоа незнае рече
дека советниците сами треба да се организират и да заседава Мандатната комисија.
      Немаше друг пријавено за збор Предлог- Решението за именување  на член на Надзорниот
одбор на ЈПКД „Турија“Василево на местото на Коце Георгиев да биде избран Блаже Лазарев
од село Чанаклија,  беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 10 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

7.
       По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред: Предлог - Програма  за измена
и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за
2016 година за збор се јави Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево  како
предлагач на оваа точка рече дека се работи за надополнување на Програмата за донесување на
урбанистички планови на општина Василево за 2016 година. Советниците знат дека пред нова
година  со донесување на програмите усвоена е и оваа програма за изготвување на
урбанистички планови на територијата на општина Василево но во текот на работата
констатирано е дека се потребни донесување и на други урбанистички планови за детален
урбанистички план за Кп 2382 Василево се работи за место каде што е Црвена ружа место каде
што се наоѓа старата ветринарна станица тоа место е отуѓено и е приватна сопственост се
однесува за приватна инијацетива за донесување на урбанистички план со тоа општината ќе
нема  никакви финансиски апликации сите трошкови околу донесувањето на тој урбанистички
план ќе ги сноси самата компанија. И вториот дел се работи за донесување на нов
урбанистички план се однесува за Кп. 965 на територијата на Нова Маала се работи за
проширување на Прграмата за изработка на урбанистички планови. Има посетено од ногу
компании кој се заинтересирани да инвестират во општина Василево сакат да инвестират за
изградба на систем за производство на струја, утврдено е дека општина Василево има такви
територии смета дека како општина  може тоа да го финансира да се направи урбанистички
план каде со тоа би привлекле и други инвеститори кој ќе инвестират во вакви системи.
Општина Василево е една од првите во Р.М кој ќе финансира во такви урнанистички планови.
Се работи за површина од 10,5 ха и треба да бидат сместени 4 до 5 градежни парцели кој после
ќе бидат отуѓувани. Од како ќе се изработат урбанистички планови, освен тоа во тек е
донесување  на Урбанистички план за населено место Василево во Пиперево каде што ќе има и
проширување на градежен опфат што ќе овозможи нови градежни парцели. Следејќи го
проектот на Владата за овозможување и купување парцели за градење куќи на млади до 35 год
на територијата на општина Василево ќе се орбанизират околу 150 такви градежни парцели
каде што ќе можат луѓето после да ѓи купат по цена  од 1 евро
       Немаше друг пријавено за збор Предлог- Програма  за измена и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година, беше
ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12
гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.



8.
       По отворената расправа по осмата 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 – помошни објекти к.п.бр.1161 во КО
Владевци вон г.р, за збор се јави Бранко Андонов претставник од општинската
аддминистрација рече дека врз основа на Законот за бесправни изградени објекти и согласно
правилникот за стандардите за купување на бесправни изградени објекти кои се наоѓат во вон
населено место вон град овој субјект согласно правилникот се исполнуват услови за
вклопување во Урбанистичко планската документација која во моментот ја нема за Владевци,
се наоѓа надвор од опфатот за Владевци. Но согласно правилникот тој е од цврста градба исто
така  не е подложен на паѓање и преставува фунционална целина може да се користи од тај
аспект во иднина често пати за такви објекти кој се надоврзуват од опфатот на населените
места ќе се обратат до Советот на општина Василево со цел носење Одлука и вклопување на
тие објекти со право на легализација и давање на решеније од страна на градоначалникот, тоа е
почеток меѓутоа во иднина ќе има таква пракса почесто и Советот да донесува Одлука и увид
за легализација на градење на бесправни објекти кои се надвор од опфатот.
       По затворената расправа 8-та 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 – помошни објекти к.п.бр.1161 во КО
Владевци вон г.р, беше ставен на гласење од 12 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 12 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

9.
       По отворената расправа по 9-та точка за збор се јави Силвана Јованова претседател на
комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата го разгледа Барањето за
финансиска подршка поднесено од Горги Горгиев од село Нова Маала и ,,едногласно “ одлучи
да се доделат средства во висина од 15,000 денари.
       Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата  да се додели финансиска помош
во висина од 15.000 денари по Барањето  доставено од  Горги Горгиев од село Нова Маала,
беше ставен на гласење од 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со
12 гласа „за“, „против“ и „воздржани“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја
затвори 36-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова Совет на Општина Василево

Претседавач:
 Драги Митев


