ЗАПИСНИК
Од 7-та редовна седница на Советот на општина Василево
Советот на општина Василево ја одржа 7-та редовна седница на ден 20.03.2018 година
(Вторник) 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 присуствуваа советниците: Виолета Ристова,Ракип
Асанов и Бранко Трајков
На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов, Верче Миткова, Габриела К. Ефтимова претставници од општинската аддминистрација,
Соња Ничева претставник од ООУ,,Атанас Нивичански“ од Нова Маала и Васе Костадинов
претставник од ЈПКД ,,Турија Василево
По отворената расправа по записникот од шестата седница на Совет на општина Василево
одржана на ден 19.02.2018 година немаше забелешќи, беше ставен на гласење од вкупно
присутни 12 советници Советот на општина Василево го усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, нема.
За работа на шестата седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД
1.Разгледување на Re[enie за запирање на објавување на пропис бр. 08- 308/2 од 28.02.2018 година
и донесување на соодветен Заклучок за prestanok i vерификација на мандат на член на Советот
на општина Василево.
2. Разгледување на Re[enie за запирање на објавување на пропис бр. 08- 309/2 од 28.02.2018 година
и донесување на соодветен Заклучок за прифаќање на даденaтa и потпишанata свеченa изјавa на
член на Советот на општина Василево.
3.Stru~no mislewe za sproveduvawe na preventivna dezinsekcija za spre~uvawe i suzbivawe na
vektor prenoslivite zaboluvawa na teritorijata na op[tina Vasilevo.
4. Predlog-Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната
инфраструктура за Југоисточен плански регион.
5. Predlog-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година.
6. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година.
7. Годишен извештај на општина Василево за 2017 година.
8. Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2017 година.
9. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за
2017 година .
10. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални
дејности ,,Турија,, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и
финансискиот извештај за 2017 година.
11. Завршна сметка на ООУ ,,Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2017 година.
12.Predlog-Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост
на Општина Василево.
13. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната

инфраструкура воопшто нема
да се предвиди и вклопување на бесправниот објектиндивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО Василево.
14. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Костаке Малинов од
с.Нивичино.
15. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од свештеникот и
црковното настојателство при храмот св.Теофил Струмички од с.Гечерлија.
16.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Диана Василева од
с.Василево.
17.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Хуманитарното
здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско.
18. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Ловечкото Друштво ,,
Беласица ,, од Струмица.

По отворената расправа по дневниот за збор се јави Сања Христова член на Советот на
општина Василево од советничката група на ВМРО–ДПМНЕ постави прашање до
градоначалникот кој ке ја сноси одговорноста пред советницит и граѓаните на општина Василево
кога во записникот од предходната седница претседателот на Верификационата комисија
Костадинка Печеников кажа дека Комисијата го разгледала Извештајот од општинската изборна
комисија и ја прифаќа оставката на Александра Илиева и дека го верификува мандатот на новиот
член на Советот. Исто така во материјалот кој што е доставен до советниците за оваа седница
укажува дека Одлуката ја губи правната смисла, праша дали како членови на Совет на општина
Василево или како грагани може во иднина да веруват во таа законитост на Одлуките кој се носат
од страна на мнозинството на овој Совет. И покрај укажувањата од советничката група на ВМРО –
ДПМНЕ и покрај напуштањето на одредени точки, контрадикторност и сомнеж донесувањето на
Одлуките одат до таа трагикомедија. Околу ловечката вечер советниците на минатата седница
изгласа финансиска подршка 40.000 денари каде што се случи злоупотреба и местенка на
наградите. Исто така советничката група на ВМРО-ДПМНЕ побара образложение по кој основ се
дадени материјали на лице кое сеуште не е назначено за член на Советот, седницата е од јавен
карактер бидејќи е оспорено неговото присуство како граѓанин му е доставен доверлив материјал
a има основ за оспорување, кандидатот од редовите на СДСМ трета седница по ред доаѓа и си оди
со надеж да му се верификува мандат каде во текот на оваа седница незаконски ќе биде
верификуван .Ставот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ останува ист од минатата седница
од тие причини ја напуштат седницата нема да присуствуват по отворената расправа по овие
2точки ќе продолжат со седницата одкога ќе биде затворена расправата по овие две точки.
Днвниот ред за работа на седмата седница на Совет на општина Василево беше ставен на
гласење од вкупно присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,,
против,, нема и ,, воздржани,, 1.

1
По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Разгледување на Re[enie за
запирање на објавување на пропис бр. 08- 308/2 од 28.02.2018 година и донесување на соодветен
Заклучок за prestanok i vерификација на мандат на член на Советот на општина Василево. за
збор се јави Блаже Коцев претседател на Комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на
седницата ја разгледа беше ставена на гласење од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема
Немаше друг пријавено за збор првата точка од дневниот ред: Разгледување на Re[enie за
запирање на објавување на пропис бр. 08- 308/2 од 28.02.2018 година и донесување на соодветен

Заклучок за престанокi верификација на мандат на член на Советот на општина Василево, беше
ставена на гласење од вкупн присутни 9 советници Советот на општина Василево го усвои со 8
гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1.

2.

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред : Разгледување на Re[enie за запирање

на објавување на пропис бр. 08- 309/2 од 28.02.2018 година и донесување на соодветен Заклучок за
прифаќање на даденaтa и потпишанaтa свеченa изјавa на член на Советот на општина Василево.
за збор се јави Блаже Коцев претседател на Комисијата за Статут и Прописи рече дека Комисијата
на седницата ја разгледа беше ставена на гласење од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема
Немаше друг пријавено за збор втората точка од дневниот Разгледување на Решение за
запирање на објавување на пропис бр. 08- 309/2 од 28.02.2018 година и донесување на соодветен
Заклучок за Новоизбраниот член на Советот на на општина Василево, беше ставена на
гласење од 9 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,
нема и ,, воздржани,, 1
3.
По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Stru~no mislewe za
sproveduvawe na preventivna dezinsekcija za spre~uvawe i suzbivawe na vektor prenoslivite
zaboluvawa na teritorijata na op[tina Vasilevo за збор се јави Крсте Панев 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 даде образложение во врска со стручното
мислење дадено од страна на Центарот за јавно здравје рече дека треба да биде спроведена
целата постапка од предходниот договор со 10- те општини и предходните градоначалници од
Југоисточниот плански регион целата постапка дезинфекција, дезинсекција и дерификација да ја
врши Југоусточниот плански регион каде што ја распишуват постапката за тендер се јаввуват
одредени фирми кој што вршат дезинфекција дезинсекција и и дерификација. Висината на
целата постапка иснесува 201.000 денари а ќе ја реализира Центарот за јавно здравје а постапката
оди преку Југоисточниот плански регион
Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот ред. Stru~no mislewe za
sproveduvawe na preventivna dezinsekcija za spre~uvawe i suzbivawe na vektor prenoslivite
zaboluvawa na teritorijata na op[tina Vasilevo 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: Predlog-Одлука за давање на
согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански
регион,.за збор се Крсте Панев 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
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека станува збор за основање на
регионална депонија со потребна инфраструктура, бидејќи средствата за основање на оваа
регионална депонија за 10 –те општини во Источниот регион изнесува околу 18,500.000 евра од
кој што општина Василево треба да одвои средства од 480.000 евра, постапката за основање

депонија за Југоисточниот реон треба да и се довери на Владата на РМ депонијата по основањето
ќе биде доделена на управување на општина Струмица. Сега Советот треба да донесе Одлука оваа
постапка да се спроведе основање на регионална депонија со потребната инфраструктура, заради
финансиската состојба основањето се доверува на Владата на РМ.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево побара образложение дали средствата
од 480.000 евра овие средства се за сите општини или се однесуват само за општина Василево.
Исто така праша зошто со депонијата ке управува општина Струмица, доколку депонијата биде
изградена на територијата на општина Василево. Праша доколку депонијата биде изградена на
територијата на општина Василево дали општина Василево ќе има некој бенифит бидејќи
модерните депонии преставува и фабрика за производство на енергија доколку биде изградена
во општина Василево праша дали на граѓаните ке им се намали цената наместо 600 денари да
плаќат 200 денари. Смета дека некои работи треба да се разграничат, бидејќи тој лично има
разговарано со луѓе кој што се заинтересирани сакат да отворат регионална депонија каде што се
согласуват да уложат средства и плус тоа да дадат други средства на општината каде што ќе се
гради депонија.
Марјан Jанев градоначалник на општина Василево на прашањето зошто е дадено со
депонијата да стопанисува Општина Струмица рече дека за оваа прашање сеуште не му е јасно
нахнадно ке ги обавести советниците не му е позната причината. Околу прашањето каков бенифит
ке има општина Василево доколку се гради регионална депонија на територијата на општина
василево рече дека моментално бенифитот е што ЈКП ,, Турија кога го депонира отпадот на
депонијата не плаќа надоместок што значи општина Василево е ослободена од надоместокот за
фрлање на отпадот отпад, од кога ке се основа регионалната депонија не знае на кој ке припадне
дали на општина Василево или општина Струмица тоа ке се реголира врз основа на закон.
Марјан Трајков колку што е запознаен Струмица плаќа на општина Васлево бидејки сметот го
депонира на територијата на општина Василево, не му е јасн зошто општина Василево да одвои
480.000 евра кога депонијата е на територија на општина Василево.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во однос на првото прашање поставено од
советникот Марјан Јанев рече дека општина Василево треба да одвои 480.000 евра доколку се
основа од страна на десете општини од Југо источниот плански регион сето тоа ќе се базира врз
основа на бројот на домаќинства, врз основа на површината и број на население. За општина
Струмица е одредено 1.700.000 бидејќи има поголема површина и поголем број домаќинства .
Немаше друг пријавено за збор четвртата точка од дневниот ред Predlog-Одлука за давање на
согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански
регион, 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: Predlog-Одлука за проширување
на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година, за збор се јави Костадинка
Печеникова заменик претседател на комисијата за финансирање, буџет и локален економски
развој рече дека комисијата на седницата ја разгледа, беше ставена на гласење од 4 присутни
члена ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. Комисијата Предлага и Советот да
ја разгледа и усвои.
Сања Стојанова член на Советот на општина Василево побара образложение од
градоначалникот Марјан Јанев за што точно ќе бидат употребени овие средства за кои патишта и
улици.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека станува збор за средства
неопходни за исплата на рата од кредит за улиците во Нова Маала и Пиперево. Предвидена е

ставка од 6.000 000 денари за враќање кредит, бидејќи имаше предвидено само за дел од
кредитот за водоводот во село Чанаклија, мегутоа се препостави дека во 2018 треба да се врати
кредитот за изградба на улица во Пиперево и Нова Маала 3.500 000 денари и водоводот во
Чанаклија кредит од 3.500 000 денари која се врака во март и месец август ја надминува сумата од
6.000 000 денари за да може да се врати кредитот и за водоводот во село Чанаклија и улиците во
Пиперево и Нова Маала мора да се направи проширување во ставка за кредит во Буџетот за 2018
година
Сања Христова постави прашање до градоначалникот бидејќи и тој потекнува од Градашорци
праша дали во Буџетот за 2018 година ке има потреба пак да се изгласува дополнување на Буџетот
конкретно за село Градашорци бидејќи имаше предвидено асфалтирање на улица каде што
обекаше во неговата предизборна кампанија.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево околу активностите има предвидено
асфалтирање на улица во Градашорци и изградба на одредена инфраструктура зависно од
приходите остварени во текот на оваа година ќе бидат реализирани а прашањето во однос на тоа
кое беше поставено рече дека незнае која е поврзаноста со тоа .
Сања Христова рече дека прашањето е поврзано со точноста бидејки во предложениот
материјал точките кои се на дневен ред пишува дека проширување на средствата на Буџетот се
однесуват за изградба и реконструкција на патишта и улици но не пишува за кои се однесува
неговиот одговор се однесува за Водоводот во Чанаклија и патот за Нова Маала и Пиперево.
Конкретно праша за село Градашорци дали пак ке има потреба од проширување на Буџетот или
останува така.
Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече за враќање кредит мора да се врши
проширување на Буџетот. Кредитот кој е земен за изградба на улици не станува збор за
програмата за 2018 година. Доколку не се направи проширување неможе да се врати кредитот. За
реализација на програмата за 2018 година се бара донација од одредени министерства се надева
дека ке бидат устварени и овие приходи за да се реализират предвидените проекти.
Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред: Predlog-Одлука за
проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година.
беше ставена на гласење од вкупно 12присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

6.
По отворената расправа по шестата точка од дневниот Предлог-Завршна сметка на Буџетот
на општина Василево за 2017 година.за збор се јави јави Блаже Коцев заменик претседател на
комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разгледа, беше ставена на гласење од 4 присутни комисијата го усвои со 4 гласа ,,
за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема. Предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот Предлог-Завршна сметка на
Буџетот на општина Василево за 2017 година, беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 12гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
7.
По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред. Годишен извештај на општина
Василево за 2017 година., 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 го усвои со 4,, гласа,, за,, ,,против,, и ,,
воздржани,, нема, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.
Немаше друг пријавено за збор седмата точка од дневниот ред Годишен извештај на
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,
8.
По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: Завршна сметка на
JOУДГ“Прва Радост“ Василево за 2017 година, 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 комисијата ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,,
воздржани,, немаше,
Немаше друг пријавено за збор Завршна сметка на JOУДГ“Прва Радост“ 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.

9.
По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред: Давање согласност на
Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2017 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 комисијата гласаше
со 2 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше,
Немаше друг пријавено за збор деветата точкатаДавање согласност на Извештајот за
работата и годишната сметка на ЈПКД,,Турија,, Василево за 2017 година, беше ставена на гласење
од вкупно -12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,,
против,, и ,, воздржани,, нема.
10.
По отворената расправа по десеетата точка од дневниот ред: Давање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за
распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2017 година.
и за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање, Буџет и
локален економски развој рече дека комисијата на седницата ја разглда беше ставена на
гласење од 4присутни члена комисијата ја усвои со 4 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,
немаше,
Немаше друг пријавено за збор десетата точка од дневниот . Давање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Турија,, Василево за
распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај 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
11.
По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред. Завршна сметка на
ООУ ,,Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2017 година збор се јави Блаже Коцев член на

комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека комисијата на
седницата ја разглда, беше ставен на гласење од 4 присутни члена комисијата го усвои со 4
гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше,предлага до Советот и тој да го усвои.
Немаше друг пријавено за збор единаесетата точка од дневниот ред: Завршна сметка на
ООУ ,,Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2017 година., 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 Predlog-Одлука за отпис
и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина 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 ставен на гласење од 4 присутни
члена комисијата ја усвои со 4 гласа ,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, немаше,предлага до
Советот и тој да го усвои.
Точката: Predlog-Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево. беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,
нема
13.
По отворената расправа по 13 –та точка од дневниот ред Предлог-Одлука за утврдување
на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструкура воопшто нема да се предвиди
и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО
Василево.. за збор се јави Крсте Панев претседател на Комисијата за Урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина рече дека комисијата на седницата ја разгледа беше
ставена на гласење од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,
немаше,.
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево бидејќи не е добро запознаен
праша на кое место се наога к.п.бр.2061 и кој пат минува таму.
Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека се работи за лицето
Блажо Глигоров од Василево oвде се постапува по Барање на лице кое што има изградено објект
на Кп.бр 2061, бидејќи е надвор од градежниот опфат комисијата на општина Василево не смее да
легализира објект што зафаќа на дел на државно земјиште и надвор од градежен опфа затоа се оди
со Одлука на Совет така е според правилникот за легализација на бесправно изградени објекти .
Тринаесетата точка од дневниот ред: Предлог-Одлука за утврдување на потребата од
донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната
инфраструктура или сообраќајната инфраструкура воопшто нема да се предвиди и вклопување
на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО Василево. беше ставена
на гласење од вкупно12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со12
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема
14.

По отворената расправа по 14 – та точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Костаке Малинов од с.Нивичино, за збор се

Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој
рече дека комисијата го разгледа, имаше предлогот да се доделат финансиски средства во
висина10.000 денари комисијата од 4 присутни члена гласаше 2 гласа,, за,, и ,, воздржани,,
немаше. комисијата не го усвои.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата да се доделат финансиски
средства од 10.000 Барањето поднесено од Костаке Малинов од с.Нивичино, беше ставена на
гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево гласаше 3 гласа,,
за,, ,, против,, 8 и ,, воздржани,, 1
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Костаке
Малинов од с.Нивичино беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на
општина Василево гласаше 3 гласа,, за,, ,, против,,8 и ,, воздржани,,1 Советот не ја усвои.
15.
По отворената расправа по 15 – та точка од дневниот ред: Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од свештеникот и црковното настојателство при храмот
св.Теофил Струмички од с.Гечерлија за збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за
Финансирање, Буџет и локален економски развој рече дека рече дека комисијата го разгледа, беше
ставено на гласење од 4 присутни члена комисијата гласаше,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,,
немаше Комисијата не го усвои
Марјан Трајков член на Советот на општина Василево бидејки се работи за доделување на
финансиски средства за изградба на верски објект предложи да се доделат 15.000 денари
Блаже Коцев предложи да се доделат финансиски средства во висина од 10.000 денари по Барањето
за финансиски по Барањето за финансиски средства поднесено од свештеникот и црковното
настојателство при храмот св.Теофил Струмички од с.Гечерлија
Марјан Трајков го повлече неговиот предлог да се доделат финансиски средства од 15.ооо
денари
Предлогот на Блаже Коцев да се доделат средства во висина од 10.000 денари по Барањето за
финансиски средства поднесено од свештеникот и црковното настојателство при храмот св.Теофил
Струмички од с.Гечерлија беше ставена на гласење од вкупно -12 присутни советници гласаа 8
гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани 1,,
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од свештеникот
и црковното настојателство при храмот св.Теофил Струмички од с.Гечерлија со усвоениот предлог да
се финансиски средства во висина од 10.000 беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни
советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,,
воздржани ,,
16

По отворената расправа по 16 – та точка од дневниот ред Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Диана Василева од с.Василево. за збор се јави
Костадинка Печеникова заменик претседател на комисијата за Финансирање, Буџет и локален
економски развој рече дека комисијата го разгледа, беше предложен предлогот да се доделат
финансиски средства во висина 7.000 денари комисијата од 4 присутни члена гласаше 2 гласа за,, ,,
2 против,, и ,, воздржани ,, немаше, Комисијата не го усвои.
Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата да се доделат финансиски средства во
висина7000 по Барањето за финансиски средства поднесено од Диана Василева од с.Василево, беше

ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со 8 гласа,, за,, ,, против,, 1 и ,, воздржани,, нема
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Диана
Василева од с.Василево.со усвоениот предлог да се доделат финансиски средства во висина 7.000
беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,1 и ,, воздржани,, нема
17.

По отворената расправа по 17 – та точка од дневниот ред Донесување на Одлука по
Барањето за финансиски средства поднесено од Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско, за
збор се јави Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален
економски развој рече дека комисијата го разгледа, беше ставена на гласење од вкупно 4
присутни члена комисијата гласаше,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема, комисијата не го
усвои Барањето.
Точката: Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од
Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско беше ставена на гласење од вкупно 12
присутни советници Советот на општина Василево гласаше 1 гласа,, за,, ,, против,,7 и ,,
воздржани,,1 Советот на општина Василево не го усвои Барањето.
18.

По отворената расправа по 18 – та точка од дневниот Донесување на Одлука по Барањето за
финансиски средства поднесено од Ловечкото Друштво ,, Беласица ,, од Струмица., за збор се јави
Костадинка Печеникова член на комисијата за Финансирање, Буџет и локален економски развој
рече дека комисијата го разгледа, беше предложен предлогот да се доделат финансиски средства
во висина 6.000 денари комисијата од 4 присутни члена гласаше 2 гласа за,, ,, 2 против,, и ,,
воздржани ,, немаше, Комисијата не го усвои предлогот
Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата да се доделат финансиски средства
во висина 6.000 по Барањето поднесено од Ловечкото Друштво ,, Беласица ,, од Струмица., беше
ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои
со 8 гласа,, за,, ,, против,,4 и ,, воздржани,, нема
Точката: Донесување на на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Ловечкото
Друштво ,, Беласица ,, од Струмица, со усвоениот предлог да се финансиски средства во висина 6.000
беше ставена на гласење од вкупно 12 присутни советници Советот на општина Василево ја
усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,4 и ,, воздржани,, нема.
По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев ја
затвори седмата седница на Советот на општина Василево.
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