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седница на ден 28.04.2011 година (чстврток) со почекж во 12, 00
часот во просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше претседателот на Советот
Лилјана Соларова.
На седницата од оправдани причини не присуствуваа: Трајче
Гичев Сашко Атанасов и Душко Атанасов.
На седницата покрај членовите на Советот присуствуваше
Градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи и
јавни дејности, Никола Витларов претставник од одделението за
урбанизам, Марјан Трајков претставник од здружението „
Правдина,,
По отворениот претрес по записникот од триесет и втората
седница на Советот на општина Василево никој не се јави за збор
беше ставен на гласење од 12 присутни советници беше усвоен со 8
гласа,, за „ „ против „ и „ воздржани,, нема
За работа на триесет и третата седница беше предложен
следниот дневен ред:
ДНЕВЕН РЕ Д
1. Предлог- Одлука за одобрување на проект со кој општина
Василево ќе аплицира за средства одобрени од Европската
инвестициона банка.
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2011 година
за периодот од 01.01. до 31.03.2011 (К-1)
3. Квартален извештај за доспеани а неизмирениобврски на
општина Василевоза периодот од 01.01. до 31.03.2011 (К-2)
По отворената расправа по дневниот ред за работа на триесет и
третата седница на Советот на општина Василево за збор се јави
Наташа Трајкова заради надополнување на дневниот ред и предлага
како четврта точка од дневниот ред да биде: Предлог - Програма за
начинот за пресметување на трошоците за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на општина Василево за 2011 година. И како
пета точка од дневниот ред да биде: Предлог - Одлука за
утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот
имотна територијата на општина Василево.
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поголема су.ма ка ередсава. Смеи декл овис тчки i рсба да oiuai
разгледани на самата седница на Совогот на општина Василево,
затоа предлага како шеста точка од дневниот ред на триесет и
третата седница на Советот на општина Василево да биде:
Донесување - Одлука по барањето финансиски средства поднесено
од Црковниот одбор од село Василево. Како седма точка од
дневниот ред да биде: Донесување - Одлука по барањето за
финансиски средства поднесено од Црковниот Одбор од село
Ангелци. Како осма точка од дневниот ред да биде: Донесување
Одлука по барањето финансиски средства поднесено од Џамијскиот
одбор од село Пиперево и како Девета точка од дневниот ред да
биде: Донесување - Одлука по барањето финансиски средства
поднесено од месната заедница на село Нова Маала.
Ацо Ристов член на Советот на општина Василево од
советничката група од СДСМ рече дека има забелешка во врска со
надополнувањето на дневниот ред од три на девет точки на дневниот
ред без никаква консултација или пак кординација
на
кординаторите на советничките групи. Од тие причини побара пауза
од 5минути и подршка од 5 советници.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
предлогот на Ацо Ристов за пауза од 5 минути и да биде подржан од
5 советника за да може да се кординират кординаторите на
советничките групи беше ставен на гласење, од 12 советници
присутни гласаа 4 гласа,, за„ предлогот не е усвоен.
Предлогот на Наташа Трајкова како четврта точка од дневниот
ред да биде: Предлог - Програма за начинот за пресметување на
трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
општина Василево за 2011 година. И како пета точка од дневниот
ред да биде: Предлог - Одлука за утврдување на висината на
пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина
Василево беше ставен на гласење од 12 присутни советници беше
усвоен со 8 гласа,, за „ против „ и „ воздржани,, нема.
Предлозите на Лилјана Соларова како шеста точка од дневниот
ред да биде: Донесување - Одлука по барањето финансиски средства
поднесено од Црковниот одбор од село Василево. Како седма точка
од дневниот ред да биде: Донесување - Одлука по барањето за
финансиски средства поднесено од Црковниот Одбор од село
Ангелци. Како осма точка од дневниот ред да биде: Донесување
Одлука по барањето финансиски средства поднесено од Џамијскиот
одбор од село Пиперево и како Девета точка од дневниот ред да
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воздржапи,, пе.ма при што Советот па ошппша Василсво 111 усвои
предлозиге иа Лилјана Соларова.
Дневниот ред заедно со направените надополнувања беше
ставен на гласење и истиот од страна на Советот од 12 присутни
советници беше усвоен со 8 гласа,, за „ против „ и „ воздржани,,
нема.
1.
Наташа Трајкова претседател на Комисијата за финансирање,
Буџет и локален економски рече дека седницата не беше одржана не
беа разгледани и трите точки од причина што немаше кворум за
работа на седницата и комисијата не заседаваше.
Ацо Ристов член на Советот на општина Василево побара
објаснување во врска со првата точка од дневниот ред: Предлог Одлука за одобрување на проект со кој општина Василево ќе
аплицира за средства одобрени од Европската инвестициона банка.
Праша дали пројектот веќе го има и која е висината на средства на
проектот со кој општина Василево ќе аплицира до Европската
инвестициона банка.
Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево даде
објаснување на прашањето кое беше поставено од советникот Ацо
Ристов рече дека се работи за проект кој веќе е аплициран во
Министерството за транспорт и врски и по Одлука на Владата на РМ
има доделено 418,000 евра. Се работи за средства со кои треба да се
одпочне со изградба на систем за фекална канализација, проектот е
готов се работи за канализација за трите населени места: Василево,
Ангелци и Градашорци. Се работи за изградба на систем за фекална
канализација - главен коректор. Средствата кои се спомнати прво ќе
се гради главниот коректор а потоа ќе се аплицира доколку останат
средства. Ќе се аплицира и до други институции за секундарната
мрежа за фекалната канализација. Рече дека прво треба да се изгради
главниот коректор а потоа да се пристапи со аплицирање за изградба
на прочистителна станица и секундарна мрежа. Проектантската цена
одговара на сумата за изградба на главниот коректор, меѓутоа
доколку останат средства ќе можат да се искористат за секундарна
мрежа што значи дека проектантската цена , висината на сумата на
проектот може на тендерот да падне, меѓутоа сите средства што ќе
останат ќе може да бидат искористени за истиот систем за фекална
канализација.
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Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
рече дека претседателката на Комисијата за финасирање и буџет се
изјасни дека седницата не е одржана поради немање кворум за
работа, отвори претрес по точката: Квартален извештај
за
извршување на Буџетот за 2010 година за периодот од 01.01 до
31.03.2011 година(К-2). Бидејки никој не се јави за збор точката
беше ставена на гласење од 12 присутни советници Советот ја усвои
со 8 „ за „ ,, против,, нема и 3„ воздржани,,
3.
По отворената расправа по точката: Квартален извештај за
доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот
од 01.01. до 31.03.2011 (К-2) никој не се јави за збор, точката беше
ставена на гласење од 12 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа „ за „ „ против,, нема и 3 „ воздржани,,
4.
По отворената расправа по точката: Предлог - Програма за
начинот за пресметување на трошоците за уредување на градежното
земјиште на подрачјето на општина Василево за 2011 година никој
не се јави за збор, беше ставена на гласење од 12 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „ за„ „
против,, и „ воздржани,, нема.
5.
И по точката Предлог - Одлука за утврдување на висината на
пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина
Василево по отворената расправа никој не се јави за збор беше
ставена на гласење од 12 присутни Советници Советот на општина
Василево ја усвои со 8 гласа,, за „ „ против,, и „ воздржани,, нема.
6.
По отворената расправа по точката: Донесување - Одлука по
барањето финансиски средства поднесено од Црковниот одбор од
село Василево за збор се јави Ристо Костов член на Советот на
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15.000 денари на Црковниот одбор од cc.io Вааисво беше скшен на
гласеље од 12 присутни советници Совсгот па опипнна Василево io
усвои со 12 гласа,, за„ „ против,, и „ воздржани,, нема.
7.
Дајанчо Ефтимов член на Советот на општина Василево по
точката: Донесување Одлука по барањето за финансиски средства
поднесено од Црковниот одбор на село Ангелци предлага до
Советот да се одобри средства во висина од 60.000 денари, бидејќи
се работи за почеток на изградба на нова црква во село Ангелци.
Претседателката на Советот Лилјана Соларова предлогот на
Дајанчо Ефтимов да се одобрат средства во висина од 60.000 денари
на Црковниот одбор од село Ангелци беше ставен на гласење од 12
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12
гласа,, за „ „ против,, и „ воздржани,, нема
8.
По отворената расправа по точката Донесување Одлука по
барањето за финансиски средства поднесено од Џамијскиот Одбор
од село Пиперево за збор се јави Рамадан Салиев и предлага да се
доделат средства во висина од 15.000 денари.
Предлогот на Рамадан Салиев да се одобрат средства во висина
од 15.000 денари на Џамијскиот Одбор од село Пиперево беше
ставен на гласење од 12 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 12 гласа „ за „ „против,, и „ воздржани,, нема
9.
По точката Донесување- Одлука по барањето за финансиски
средства поднесено од месната заедница во село Нова Маала за збор
се јави Лилјана Соларова и предлага да се одобрат средства во
висина од 15.000 денари.
Пртедлогот на Лилјана Соларова да се одобри финансиски
средства во висина од 15.000 денари на месната заедница во Мова
Маала беше ставен н агласење од 12 присутни советници Советот го
усвои со 12 гласа,, за „ против,, и „ воздржани нема.
Ванчо Стојанов градоначалник на Општина Василево упати
критика до советниците рече дека на седницата имаше претставник
од одделението за урбанизам кој е во редовен работен однос во
општина Василево и опчекуваше повеќе дискусии по точките кои
беа на дневен ред, особено по точката за утврдување на висината на
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преку Европската инвестициона банка на проекгот за фекална
канализација. Сметајќи дека ќе бидат поставени прашања од
советниците, освен прашањето кое беше поставено од советникот
Ацо Ристов друго прашање рече дека немаше поставено. Негова
обврска е сето тоа да биде што по транспарентно сите советници да
бидат подобро запознаени, мегутоа гледа дека интересот на
советниците е многу слаб. Смета дека целта на опозицијата е да се
оправдува пред јавноста дека не и се дава можност да дебатира.
Исто така од Советот опчекуваше поголема дебата и прашања во
врска со фекалната канализација.
Претседателката на Советот Лилјана Соларова по исцрпениот
дневен ред ја затвори триесет и третата седница на Советот на
општина Василево.
Записничар
Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател

