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Советот на општина Василево ја одржа гриесеп и првата седница
на ден 28.02.201-d год. (понеделник) со почеток во 12 часот во
просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше претседателката на советот
Лилјана Соларова.
На седницата беа присутни дванаесет членови на советот.
На седницата покрај членовите на советот беа присутни и Ристо
Михаилов раководител на одделението за финансирање, буџет и
локален економски развој, Славе Андонов извршител во одделението
за нормативно правни работи и јавни дејности, советник - овластен
инспектор за култура, просвета и спорт Љупчо Тагарски, урбанистичко
градежен инспектор Ристо Беќаров, Инспекторот за надзор над
утврдувањето и наплата на даноците на имот Кирил Јаков, советник Комунален инспектор Бранко Андонов, претставник од ЈПКД,, Турија,,
Васе Костадинов и претставници од средствата за јавно информирање.
По отворениот претрес по записникот никој не се јави за збор, и
записникот беше ставен на гласање. Од 12 присутни советници сите
гласаа со 12 „за", немаше воздржани, немаше против.

ДНЕВЕН

РЕД

1. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Василево за 2011 година
2. Предлог - Одлука за пренесување на правото на користење и
управување со резервоарот за вода, детална мрежа, бушен
бунар, главен цевковод разделен со с. Требичино во с. Дукатино
на ЈТЖД„ Турија" Василево.
3. Годишен извештај за работа на Советникот- овластен инспектор
за култура, просвета и спорт, во областа на образованието за
2010 година.
4. Годишен извештај за работењето на Советникот - овластен
инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците
на имот за период од 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год. во
општина Василево.
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6. Годишсн извеппај за paooiaia на ком\на. шио i ппспомор >a
период од 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.
7. Давање согласност на Одлуката на Управнисл одбор на
ЈПКД„Турија" Василево за утврдување на цената за
депонирање на комерцијален отпад.
8. Давање согласност на Одлуката на УО на ЈПКД„Турија"
Василево за утврдување на цената за одведување на урбани
отпадни води.
9. Предлог - Одлука за оттуѓување на движни ствари во
сопственост на општина Василево
10. Предлог - Одлука за проширување на средствата во Буџетот на
општина Василево за 2011 год.
П.Предлог - Решение за формирање на привремена Комисија за
изработка на Предлог - Годишна програма за работа на Советот
на општина Василево за 2011 год.
12.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства
поднесено од Црковен одбор на с. Седларци.

Советничката Наташа Трајкова предложи дополнување на дневниот
ред како тринаесетта точка Барање на хуманост за лекување.
Исто така за дополнување на дневниот ред се јави и советникот
Трајче Гичев и предложи четиринаесетта точка Предлог - Одлука за
измена на приоритети за рехабилитација и реконструкција на локалната
патна мрежа во општина Василево за средства од фондот на Светска
банка.
Претседателката на советот Лилјана Соларова предложи точките
3,4,5и 6 да го сменат редоследот и да бидат1,2,3 и 4 поради обврски на
инспекторите.
Предлогот на советничката Наташа Трајкова беше ставен на
гласање и од присутни 12 советници, гласаа 12 „за".
Предлогот на советникот Трајче Гичев беше ставен на гласање
од присутни 12 советници, гласаа 12 „за".
Предлогот на советничката Лилјана Соларова беше ставен на
гласање, од присутни 12 советници, гласаа 12 „за".
Дневниот ред со измените и дополнувањето беше ставен на
гласање, од присутни 12 советници, гласаа 12 „за".
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Совешиког- овластен инспектор за кулпра, просвега и cnopi, во
областа ма образованието за 2010 година Блаже Лазарев претседател на
комисијата за општествени дејности и рече дека на комисијата
годишниот извештај бил едногласно усвоен и му предложи на советот
да го усвои.
Претседателката на советот Лилјана Соларова ја стави точката на
гласање од присутни 12 советници, гласаа 7„за" и 4 „воздржани"
против немаше.
2.

За Годишниот извештај за работењето на Советникот - овластен
инспектор за надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот
за период од 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год. во општина Василево,
советничката Наташа Трајкова претседател на комисијата за
финансирање буџет и локален еконоски развој рече дека на комисијата
присуствувал и даночниот инспектор и го образложил извештајот и бил
едногласно усвоен.
Претседателката на советот Лилјана Соларова ја стави точката на
гласање од присутни 11 советници, гласаа 7„за" и 3 „воздржани"
против немаше.
3.

За Годишен извештај од работата на урбанистичко - градежниот
инспектор за 2010 год. за збор се јави претседателот на комисијата за
урбанизам и комунални дејности Трајче Гичев и рече дека на
одржаната комисија извештајот бил едногласно усвоен.
Претседателката на советот Лилјана Соларова ја стави точката на
гласање од присутни 11 советници, гласаа 7„за" и 4 „воздржани"
против немаше.
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Годшнен извештај за работата на комуналшкп инспекгор ',а
период од 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.
Трајче Гичев претседателот на комисијата за урбанизам и
комунални дејности рече дека на одржаната комисија извештајот
едногласно го усвоиле.
Претседателката на советот Лилјана Соларова ја стави точката на
гласање од присутни 11 советници, гласаа 7„за" и 4 „воздржани"
против немаше.
5.
Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Василево за 2011 година.
Претседателката на комисијата, за финансирање, буџет и локален
еконоски развој рече дека на самата комисија точката била усвоена
и му предложи на советот да ја усвои.
Ристо Михаилов раководител на одделението за финансирање
буџет и локален економски развој рече дека до оваа измена дојде
по иницијатива на Владата на РМ согласно усвоените антикризни
мерки, дневниците за патување во странство т. е. трошковите да
паднат на товар на локалната самоуправа.
Точката беше ставена на гласање и од 12 присутни советници
гласаа 8 „за" .
6.

Предлог - Одлука за пренесување на правото на користење и
управување со резервоарот за вода, детална мрежа, бушен бунар,
главен цевковод разделен со с. Требичино во с. Дукатино на
ЈПКД„ Турија" Василево.
Претседатолот на комисијата за урбанизам и комунални дејности
Трајче Гичев рече дека треба во оваа предлог — одлука насловот да
се промени и да гласи Предлог - Одлука за пренесување на
правото на користење и управување со главен цевковод разделен
на шахта с. Трибичино со с. Дукатино, бушен бунар, детална
мрежа и резервоарот за вода на ЈПКД „Турија
" Василево.
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Совешиког Трајче Гичев рече дека на комисијата за урбашпам и
комунални дејности произлегол предлог во член 2 за формирање
на две комисии, едната да ја формира Градоначалникот на
општината, а другата комисија да ја формира ЈПКД „Турија".
Бранко Андонов - Комунален инспектор бил присутен и на
комисијата за урбанизам и комунални дејности и рече дека
инвестицијата на граѓаните во с. Дукатино ја почитуваме и
согласно со мештаните на с. Дукатино ја отстапуваат мрежата на
ЈПКД „Турија" и обврска нивна и на градоначалникот е да им
испорачаат чиста вода за пиење. На лице место ќе
оди
формираната комисија и ќе се види што се се предава.
Предлогот на Трајче Гичев со измените беше ставен на гласање.
Од присутни 11 советници гласаа 7„за" и 3 „воздржани".
Претседателката на советот Лилјана Соларова ја стави точката на
гласање од присутни 11 советници, гласаа 8„за" и 3 „воздржани"
против немаше.
7.
Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД„Турија" Василево за утврдување на цената за депонирање на
комерцијален отпад.
Трајче Гичев
претседател на комисијата за урбанизам и
комунални дејности рече дека комерцијалниот отпад треба самите
фирми да си го депонираат до депониите, но должни се со
комуналното претпријатие да склучат договор за депонирање на
комарцијален отпад со цена од 500 денари плус 5% ДДВ.
Зујца Печеникова рече дека на комисијата било кажано дека ќе има
фотокопија од договор, дека денес во материјалите тоа го нема.
Трајче Гичев рече дека се договориле на комисијата, но откако ќе
се изгласа одлуката. Точката беше ставена на гласање и од 12
присутни советници гласаа 8 „за" и 3 „воздржани".
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за утврдување на цената за одведување на урбаии огпадни води.
Трајче Гичев
претседател на комисијата за урбанизам и
комунални дејности рече дека оваа точка на комисијата не
поминала. He било дефинирано чистењето на урбаните отпадни
води, мисли дека се работи само за станбена зграда. На одржаната
комисија донеле заклучок да се додаде и за чистење на деловни
субјекти и предложи да се врати оваа точка на разгледување на УО
ЈГЖД„Турија".
Претседателката Лилјана Соларова рече дека комуналниот
инспектор е присутен и може да даде појаснување по оваа точка.
Комуналниот инспектор Бранко Андонов рече дека се работи само
за станбената зграда и образложи за висината на цената за
собирање на отпадните води и рече дека измената може да биде
само (колективна зграда).
Претседателката Лилјана Соларова го праша советникот Трајче
Гичев дали ќе го повлече предлогот точката да се врати на УО
ЈПКД„Турија" или во одлуката ќе се промени само колективна
зграда без други деловни субјекти.
Трајче Гичев
претседател на комисијата за урбанизам и
комунални дејности рече подобро ќе е предлог - одлуката да се
врати на УО ЛТКД„Турија" и во некоја од наредните седници
пофторно да се стави на дневен ред.
Точката со предлогот на Трајче Гичев беше ставена на гласање и
од и од 12 присутни советници гласаа 8 „за" и 3 „воздржани".
9.
Предлог - Одлука за оттуѓување на движни ствари во сопственост
на општина Василево.
Наташа Трајкова претседател на комисијата за финансирање, буџет
и локален економски развој рече дека во Предлог - Одлуката треба
да стои за оттуѓување на движни и недвижни ствари во
сопственост на општина Василево, бидејќи се пренесува и јама.
Ристо Михаилов раководител на одделението за финансирање
буџет и локален економски развој рече дека изградената септичка
јама со оваа одлука ќе се отстапи на
ЈПКД„Турија", а меѓу
другото и (1 компјутер, 2 термо печки, 1фрижидер).
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Рисго Михаилов рече дека со тоа ипо предлог одлукага е врагена
на разгледување на УО на ЈПКДДурија"Василево и од оваа
одлука треба да произлезе нова одлука за чистење на јамите и кај
правните лица.
Предлогот на советничката Наташа Трајкова беше ставен на
гласање и од присутни 11 советници гласаа
6 „за" и 4
„воздржани" „против" немаше.
Токата со предлогот на советничката Наташа Трајкова беше ставен
на гласање и од присутни 11 советници гласаа 6 ,,за" и 4
„воздржани" „против" немаше.
10.
Предлог - Решение за формирање на привремена Комисија за
изработка на Предлог - Годишна програма за работа на Советот на
општина Василево за 2011 год.
Наташа Трајкова претседател на комисијата за финансирање, буџет
и локален економски развој рече дека на комисијата точката била
усвоена и му предложи на советот да ја усвои.
Советникот Ацо Ристов рече дека ставот на СДСМ им е познат по
оваа точка и рече дека ќе се повлечат и нема да присуствуваат на
гласањето на оваа точка.
Ристо Михаилов рече дека ова се приходи кои се остваруваат од
изнајмување на спортската сала и е изготвен план на користење и
одржување.
Точата беше ставена на гласање. Од присутни 8 советници гласаа
7 ,,за" нема „воздржани" „против" нема.

11.
Предлог - Решение за формирање на привремена Комисија за
изработка на Предлог - Годишна програма за работа на Советот на
општина Василево за 2011 год.
Дејанчо Ефтимов претседател на комисијата за мандатни прашања
избор и
именувања рече дека остануваат сите членови во
комисијата како од минатата година.
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Душко A lanacoB член
Зоран Грајков - член
Наташа Трајкова — член

Точата беше ставена на гласање. Од присутни 12 советници гласаа
12 „за" нема „воздржани" „против" нема.
12.

Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства
поднесено од Црковен одбор на с. Седларци.
Наташа Трајкова претседател на комисијата за финансирање, буџет
и локален економски развој рече дека на комисијата точката била
разгледана и одлучила да им додели 10.000 денари.
Советничката Зујца Печеникова рече дека финансиските средства
што им се даваат на Црковните Одбори се многу мали, и не можат
ништо да направат со нив, мисли дека оваа сума треба да се покачи
на 30.000 денари.
Предлогот на Наташа Трајкова беше ставен на гласање. Од
присутни 12 советника гласаа 7 „за" нема „воздржани" „против"
нема.
Точата беше ставена на гласање. Од присутни 12 советници гласаа
10 „за" нема „воздржани" „против" нема.
13.
Барање на хуманост за лекување.
Наташа Трајкова претседател на комисијата за финансирање, буџет
и локален економски развој рече дека на комисијата точката била
разгледана и одлучила да се дадат 5000 денари.
Точата беше ставена на гласање. Од присутни 12 советници гласаа
7 „за" нема „воздржани" „против" нема.
14.
Предлог - Одлука за измена на приоритети за рехабилитација и
реконструкција на локалната патна мрежа во општина Василево за
средства од фондот на Светска банка.
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1 Ipc i седа1 елкага на советсп Лилјана Соларова коискпира дека
дневниот ред е исцрпени ја затвори триесет и првата седница.

Записничар
Сузана Велкова

Совет на општина Василево
ПретседаТел
Лилјаџа Соларова
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