ЗАПИСНИК
Од 6-та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 6-та редовна седница на ден 19.02.2018 година
(Понеделник) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.
На седницата од оправдани причини не присуствуваше Сандра Илиева.
На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов, Верче Миткова и Бранко Андонов претставници од општинската аддминистрација
средствта за јавно информирање
По отворената расправа по записникот од петата седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 31.01.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 14 советници Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, нема.
Процедурално за збор се јави Сања Христова рече дека на минатата седница беше ветено од
градоначалникот писмено да ги информира советниците од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ
за неисправноста на водата за пиење во општина Василево и да им се достави Информации за
вклучување на бракови во општина Василево бидејќи досега советниците немат добиено ниту
писмено ниту пак усен одговор.
Крсто Панов претседател на Советот на општина Василево рече дека писмено ќе бидат
обавестени за тоа.
За работа на шестата седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред.
1.Извештај за реализацијата на Програмата за изградба,реконструкција,одржување и заштита на
локалните патишта и улици во општина Василево за 2017 година.
2. Давање согласност на Одлуката за определување на бодот за плати на вработените во
ЈПКД ,,Турија,, .
3.Полугодишен извештај за работата на ООУ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за учебната
2017/2018 година.
4.Одлука за утврдување на Комисија за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на
ЈОУДГ ,,Прва радост ,, Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца.
5.Предлог-Одлука за утврдување на потребата вклопување на бесправниоте објекти магацин к.п.бр.2462 во КО Пиперево.
6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на
К.П.бр.87 во КО Ангелци.
7. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење на патничко motorno vozilo
Citroen Berlingo на ЈПКД ,,Турија “ Василево.
8. Предлог-Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното
образование 2018 година.
9. Предлог-Одлука за учество на општина Василево во Предлог-Проектот до Бирото за
регионален развој.
10. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Месна Заедница
Владиевци.

11. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Ерсан Мустафов од
с.Градошорци.
12. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,,
Гоце Делчев ,, Босилово.
По отворената расправа по дневниот ред за збор се јави Блаже Коцев член на Советот на
општина Василево, предлага измена и дополнување на дневниот ред:
Како дополнителна точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барањето за
финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан,, од Василево.
Крсто Панов предлага како прва точка од дневниот ред да биде: Предлог- Решение за избор
на претседател и членови на верификационата комисија , причина за тоа е дека еден член од
Советот од оправдани причини има поднесено оставка.
Како 2- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево.
И како 3- точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево.
Сања Стојанов рече дека според законот неможе под иста точка да се донесе Заклучок за
престанок на мандатот на членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на
член на Советот на општина Василево, доколку се почитува законот треба да бидат две точки а не
една.
Марјан Трајков рече дека се согласува со колешката Сања Стојанова точките треба да бидат
поставени одделно посебно за оставка посебно за верификација.
Крсто Панов претседател на Советот на општина Василево рече дека се има консултирано со
правникот може да се стави во една точка да се донесе Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и Верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево нема потреба да биде поставено во 2 точки.
Марјан Трајков побара подршка од пет советници и пауза од 5 минути.
Сања Стојанова како кординатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ смета дека не се
почитува законот од тие причини ја напуштат седницата.

Поради немање кворум за работа Седницата беше прекината со образложение дека
продолжението ќе биде дополнително закажано. Причина за прекинување на седницата беше
неусогласувањето на ставовите на советничките групи околу дополнувањето на дневниот ред со
нова точка со која се предлага престанок на мандат на член на Советот и верификување на мандат
на член на Советот од редовите на Коалицијата на СДСМ. Ставот на Советничката група од
Коалицијата на ВМРО ДПМНЕ беше дека тоа треба да бидат две посебни точки на дневниот ред а
не една како што беше предложено. По ова Советниците од Коалицијата предводена од ВМРО
ДПМНЕ ја напуштија седницата.

Продолжение на 6-та седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Васдилево ја продолжи 6-та седница на Советот општина Василево на ден
28.02.2018 година со почеток во 12,00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
На седницата од оправдани причини не присуствуваа Виолета Ристова, Ракип Асанов и Наташа
Велкова.
На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов и Верче Миткова претставници од општинската аддминистрација и Соња Ничева
директор на ООУ,, ,,Атанас Нивичански,, од Нова Маала.
По отворената расправа на продолжената шестата седница на Совет на општина Василево за
збор се јави Крсте Панов предложи да се иземе предложената точка од дневниот ред: ПредлогРешение за избор на претседател и членови на верификационата комисија
Како прва точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево.
Како втора точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево.
Блаже Коцев предлага да се иземе предожената точка од дневниот ред: Предлог- Решение за
избор на претседател и членови на верификационата комисија
Како 13- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан,, од Василево.
Како 14- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево.
Како 15- та точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево.
За збор се јави Сања Стојанова член на Советот на општина Василево од Советничката група од
Коалицијата на ВМРО ДПМНЕ рече дека нивниот став останува ист од минатата седница не се
почитува законот и сметат дека точката: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево треба да бидат две посебни точки на дневниот ред а не една како што беше
предложено.
Верче Миткова претставник од општинската аддминистрација побара образложение од
советничката Санја Стојанова да даде објаснување по кој член од Законот се повикува.
Бидејки немаше друг пријавено за збор предложените предлози на Крсто Панов да се иземе
предложената точка од дневниот ред: Предлог- Решение за избор на претседател и членови на
верификационата комисија
Како прва точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево.
Како втора точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево беше ставен на гласање од 12 присутни
советници гласаа ,,за ,, нема ,, против,, нема и ,,воздржани,, немаше. Предлогот на Крсте Панов не
беше усвоен.
Предложените предлози на Блаже Коцев: Да се иземе предожената точка од дневниот
Предлог- Решение за избор на претседател и членови на верификационата комисија
Како 13- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан,, од Василево.

Како 14- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево.
Како 15-та точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево, беа ставени на гласење од 12 присути
советници Советот на општина Василево ги усвои со 7 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ немаше
Дневниот ред со усвоените предлози на Блаже Коцев: Да се иземе предожената точка од
дневниот Предлог-Решение за избор на претседател и членови на верификационата комисија
Како 13- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан,, од Василево.
Како 14- точка од дневниот ред да биде: Донесување на Заклучок за престанок на мандатот на
членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на член на Советот на
општина Василево.
Како 15-та точка од дневниот ред да биде: Давање и подпишување на свечена изјава на
новоизбраниот член на Советот на општина Василево, беа ставени на гласење од 12 присути
советници Советот на општина Василево го усвои со 7 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ немаше
1
По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Извештај за реализацијата на
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во општина Василево за 2017 година, за збор се јави Крсте Панов претседател на
комисијата за Урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека усвојувањето на Извештајот за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во општина Василево за 2017 година од страна на Советот на општина Василево е
основа за доделување средства на општина Василево за истата намена за тековната 2018 година.
Овој извештај треба да помине на Советот од кога ке се усвои се доставува до Агенцијата за
државни патишта на РМ со цел Агенцијата да одобри средства за реализација на Програмата за
2018 година“,
Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Извештај за реализацијата
на Програмата за изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и
улици во општина Василево за 2017 година. беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
2.

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред Давање согласност на Одлуката за
определување на бодот за плати на вработените во ЈПКД ,,Турија,, .за збор се јави
Костадинка Печеникова член на комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој
рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,,2 ,, против,,
и ,, воздржани,, нема. Комисијата не ја усвои. Предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Марјан Трајков член на Советот на општина Всилево познавајќи ја состојбата на ЈКП ,, Турија “
Василево од предходните години секогаш барат помош од општината. Праша дали има можност
да се зголеми вредноста бодот на вработените и дали има капацитет од каде толку средства на
вработените да им бидат покачени платите на вработените на ЈКП ,, Турија “ Василево

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека вредноста на бодот на
вработените во ЈКП Турија се определува според донесен Правилник од страна на Управен одбор
изготвен врз основа на Правилникот за систематизација на работни места распоредени според
сложеноста одговорноста и обемот на работните задачи . Околу тоа што рече советникот Марјан
Трајков дека на ЈКП ја помага општината градоначалникот рече дека ЈКП е под надлежност на
општина Василево Општината наплаќа врз основа на секоја извршена услуга а не да доделува
помош на ЈКП„Турија“ Василево“
Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот ред Давање согласност на
Одлуката за определување на бодот за плати на вработените во ЈПКД ,,Турија,, беше ставена
на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 7
гласа,, за,, ,, против,,4 и ,, воздржани,, 1.
3.

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Полугодишен

извештај за работата на ООУ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за учебната 2017/2018
година, за збор се јави Неџат Меминов претседател на комисијата за Општествени дејности рече
дека комисијата на седницата ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа ,, за,, ,, против,, и
,, воздржани,, нема. Предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот ред Полугодишен извештај
за работата на ООУ,, Атанас Нивичански ,, Нова Маала за учебната 2017/2018 година, беше
ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
4.
По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Одлука за утврдување на

Комисија за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва радост ,,
Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца, за збор се Неџат

Меминов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата
ја разгледа од 5 присутни члена ја усвои со 5 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. Предлага
и Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред: Одлука за утврдување на

Комисија за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ ,,Прва радост ,,
Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца, беше ставена на
гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

5.
По отворената расправа по петата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за утврдување
на потребата вклопување на бесправниоте објекти - магацин к.п.бр.2462 во КО Пиперево.
за збор се јави Крсте Панов претседател на комисијата за урбанизам, комунални работи и заштита
на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа беше ставена на гласење од
4 присутни члена гласаа 2 гласа ,, за,, 2,, против,, и ,, воздржани,, нема. Комисијата не ја усвои.
Предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
утврдување на потребата вклопување на бесправниоте објекти - магацин к.п.бр.2462 во КО

Пиперево, беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

6.
По отворената расправа по шестата точка од дневниот Предлог-Одлука за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.87 во КО Ангелци.
за збор сејави Крсте Панов претседател на комисијата за урбанизам, комунални работи и заштита
на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа беше ставена нагласење од
4 присутни члена гласаа 2 ,, за,, 2 ,, против,, и ,, воздржани,, нема. Комисијата не ја усвои.
предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред Предлог-Одлука за
утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.87 во КО
Ангелци. беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 7гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
7.
По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред. Предлог-Одлука за

пренесување на правото на користење на патничко motorno vozilo Citroen Berlingo
на ЈПКД ,,Турија “ Василево, за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за

Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа,
беше ставена на гласење од 4 присутни члена комисијата гласаше 2,, гласа,, за,, 2 ,,против,, и ,,
воздржани,, нема. Комисијата не ја усвои, предлага и Советот да ја разгледа и усвои.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека познато му е на кој начин
општина Василево го има добиено ова возило кое е во сопственост на општина Василево сега од
Советот се бара да се донесе Одлука за пренесување на правото на користење на патничко
motorno vozilo Citroen Berlingo на ЈПКД ,,Турија “ Василево праша дали ЈКП„Турија“ Василево
ќе го користи а општината ќе го одржува.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека во координација со ЈКП

,,Турија “ Василево констатирано е дека ЈПКД ,,Турија “ има потреба од теренско возило,
голем дел од административни работи имат теренси работи потребна е брза
интервенција, доколку Советот ја усвои со оваа Одлука се пренесува правото на
користење и одржување на патничко motorno vozilo Citroen Berlingo на ЈПКД
,,Турија “ Василево.
Немаше друг пријавено за збор седмата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за
пренесување на правото на користење на патничко motorno vozilo Citroen Berlingo
на ЈПКД ,,Турија “ Василево., беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 7 гласа ,, за ,, ,, против,, и ,, воздржани ,, нема,
8.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за

утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование
2018 година, за збор се јави Блаже Коцев член на комисијата за финансирање, Буџет и локален

економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои
со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.
Немаше друг пријавено за збор . Предлог-Одлука за утврдување на критериуми за
распределба на блок дотацијата за основното образование 2018 година, беше ставена на
гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 12
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
9.
По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред; . Предлог-Одлука за учество
на општина Василево во Предлог-Проектот до Бирото за регионален развој за збор се јави
Блаже Коцев член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека
комисијата на седницата ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да ја усвои.
Немаше друг пријавено за збор деветата точката. Предлог-Одлука за учество на
општина Василево во Предлог-Проектот до Бирото за регионален развој беше ставена на
гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
10.
По отворената расправа по десеетата точка од дневниот ред: . Донесување на Одлука

по Барањето за финансиски средства за набавка на автомат за хлорирана вода поднесено
од Месна Заедница Владиевци за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата

за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја
разглда беше предложено да се доделат финансиски средства од 50.000 денари
предлогот беше ставена на гласење од 4 присутни члена гласаа 2 гласа,, за,, 2 ,, против,, и ,,
воздржани,, немаше, Комисијата не го усвои.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека Барањето е поднесено
од физичко лице се работи за Барање доставено за финансиски средства за водоводот во
село Владевци Лично тој е против за доделување на финансиски средства според него
водоводот во село Владевци е во сопственост на село Владевци општината не е должна да
одвојува средства доколку не е во можнос село Владевци да го одржува нека го отстапи со
него да стопанисува ЈКП,, Турија Василево рече дека е против да се доделуват средства
доколку граѓаните од село Владевци сакат да стопанисуват со водоводот нека формират
здружение на водокорисници сами да си го одржуват како што е случајот во село Сушево
сами тие си ги решават проблемите.

Блаже Коцев член на комисијата за финансирање Буџет и локален економски развој,
рече дека бидејки потекнува од населено место с. Владевци се работи за Баране доставено
од Ване Трајков претседател на месната заедница село Владевци каде што барат
општината да им помогне да им се додели финансиски средства за набавка на автомат за
хлорирање на водата во село Владевци. За да се набави потребни се средства од 50.000
денари. Од предходната влас има добиено 40.000 денари . Побара од Совет да помогне да

им одобри финансиски средства за набавка на автомат за хлорирање на водата на
водоводот кој е во сопственос на село Владевци.
Немаше друг пријавено за збор десетата точка од дневниот . Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства за набавка на автомат за хлорирана вода поднесено од
Месна Заедница Владиевци, беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници
Советот на општина Василево ја усвои со 7гласа,, за,, ,, против,,5 и ,, воздржани,, нема

11.
По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: Донесување на

Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Ерсан Мустафов од
с.Градошорциза збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање,

Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разглда беше усвоен
предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во висина од 10.000 денари
беше ставен на гласење од4 присутни члена комисијата го усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да ја усвои.
Немаше друг пријавено за збор единаесетата точка од дневниот ред: Донесување на

Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Ерсан Мустафов од
с.Градошорци со усвоениот предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во

висина од 10.000 денари, беше ставен на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот
на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема
12.
По отворената расправа по дванаесетата точка од дневниот ред: Донесување на Одлука

по Барањето за финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,, Гоце Делчев ,,
Босилово, за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање, Буџет и
локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа беше усвоен
предлогот од комисијата да се доделат финансиски средства во висина од 15.000 денари
беше ставен на гласење од4 присутни члена комисијата го усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево рече дека на минатите седници се
имаше договорено да не де доделуват финансиски средства по Барања доставени од други
општини, не се почитува договорот, на советниците се уште не им е исплатен надоместок а се
доделуват средства за слава на други општини смета дека овие Барања треба да бидат одбиени.
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од
Ловно Друштво ,, Гоце Делчев ,, Босилово да се доделат финансиски средства во висина од
15.000 денари. беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на
општина Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,1 и ,, воздржани,, нема
13.
По отворената расправа по 13 –та точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан ,, Василево , за
збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален
економски развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа беше предложено да се доделат
финансиски средства во висина од 40.000 денари, предлогот беше ставен на гласење од 4

присутни члена гласаа 2 гласа,, за,, 2 ,, против,, и ,, воздржани,, немаше, Комисијата не го
усвои.
За збор се јави Марјан Трајков бидејќи е против да се доделуват финансиски средства
по Барања доставени од други општини негов предлог е да се зголемат од 40.000 денари на
60.000 денари по барањето за финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан

,, Василево,
Предлогот од Марјан Трајков да се зголемат средствата од 40.000 денари на 60.000
денари по барањето за финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан ,,
Василево беше ставен на гласење од12 присутни советници гласаа 5 гласа,, за,, ,, против,,7 и
,, воздржани,, немаше, Советот не го усвои.
Предлогот од Комисијата да се доделат финансиски средства во висина 40.000 денари
по барањето за финансиски средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан ,, Василево,
беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема
Тринаесетата точка од дневниот ред Донесување на Одлука по Барањето за финансиски
средства поднесено од Ловно Друштво ,, Фазан ,, Василево со усвоениот предлог од
комисијата да се доделат финансиски средства во висина од 40.000 беше ставен на гласење
од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 7гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема
14.

По отворената расправа по 14 – та точка од дневниот ред: Донесување на Заклучок за
престанок на мандатот на членот на Советот на општина Василево и верификација на мандатот на
член на Советот на општина Василево за збор се јави Сања Христова поради неусогласувањето на
ставовите на советничките групи околу дополнувањето на дневниот ред со нова точка со која се
предлага престанок на мандат на член на Советот и верификување на мандат на член на Советот
од редовите на Коалицијата на СДСМ. Ставот на Советничката група од Коалицијата на ВМРО
ДПМНЕ беше дека тоа треба да бидат две посебни точки на дневниот ред а не една како што беше
предложено, поради ова Советниците од Коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ нема да
присуствува по расправата на 14 и 15 точка од дневниот ред ќе ја напуштија седницата.
Претседателот на Советот на општина Василев Крсте Понов побара подршка од 5 советници и
пауза од 5 минути
Бидејќи имаше кворум за работа претседателот на Советот на општина Василев Крсте Понов
продолжи со работа по 14 точка од дневниот ред
Костадинка Печеникова претседател на верификационата комисија рече дека
Верифкационата комисија го разгледа Извештајот од Општинската изборна комисија Василево
констатира дека се исполнети условите да се донесе Заклучок за престанок на мадатот на членот
на Советот на општина Василево Сандра Илиева од кандидатската листа на Коалицијата локални
избори 2017 година предводена од СДСМ и верификува мандатот на новоизбраниот член на
Совет на општина Василево Атанас Ристов од с. Пиперево
од кандидатската листа на
Коалицијата локални избори 2017 година предводена од СДСМ
Немаше друг пријавено за збор четиринаесетата точка од дневниот ред: Донесување на
Заклучок за престанок на мандатот на членот на Советот на општина Василево Сандра Илиева
од кандидатската листа на Коалицијата локални избори 2017 година предводена од СДСМ и да се
верификува мандатот на новоизбраниот член на Совет на општина Василево Атанас Ристов од с.
Пиперево од кандидатската листа на Коалицијата локални избори 2017 година предводена од

СДСМ беше ставена на гласење од вкупно 8 присутни советници Советот на општина
Василево ја усвои со 7 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 1

15.

Новоизбраниот член на Советот на општина Василево Атанас Ристов од село Пиперево
даде и подпиша свечена изјава дека правото и должност на член на Советот ќе ја врши
совесно и одговорно и при нивното вршење ќе ги почитува Уставот и законите и
прописите на Советот и ќе го почитува Уставниот поредок на Република Македонија.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев ја
затвори продолжената шсеттата седница на Советот на општина Василево.
Записничар:
Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев

