
Z A P I S N I K

Od konstitutivnata sednica na Sovetot na op[tina Vasilevo

          Novoizbraniot  Sovet na op[tina Vasilevo odr`a konstitutivna  sednica na den
01.11.2017 godina (Среда) so po~etok vo 16,30 ~asot vo prostoriite na Domot na kulturata
vo Vasilevo.
          Sednicata ja svika i ja vode[e Драги Митев dosega[en pretsedatel na Sovetot na
op[tina Vasilevo.
          Na sednicata prisustvuvaa site novoizbrani ~lenovi na Sovetot na op[tina
Vasilevo, Марјан Јанев novoizbran gradona~alnik na op[tina Vasilevo, Славе Андонов
извршител во одделението за нормативно правни работи и јавни дејности и средствата за јавно
информирање.

Драги Митев dosega[en pretsedatel na Sovetot na op[tina Vasilevo  vrz osnova na
~len 37 stav 1 od Zakonot za lokalna samouprava i ~len 3 stav 1 od Дelovnikot за работа  na
Sovetot na op[tina Vasilevo ja otvari konstitutativnata sednica na Sovetot na op[tina
Vasilevo.
Зa rabota na konstitutativnata sednica  go predlo`i sledniot dneven red.

D N E V E N  R E D

1. Formirawe na verifikaciona komisija;
2. Verifikacija na mandatite na ~lenovite na Sovetot na op[tina Vasilevo;
3. Davanwe i potpie[uvawe na sve~ena izjava;
4. Izbor na pretsedatel na Sovetot na op[tina Vasilevo;
5. Formirawe na komisija za mandatni pra[awa, izbori i imenuvawa;
6. Odluka za ovlastuvawe na gradona~alnikot i ~lenovite na Sovetot na op[tina

Vasilevo za sklu~uvawe na brakovi.

По отворената  расправа  по предложениот  дневниот ред nikoj ne se javi za zbor беше
ставен na glasewe  од присутни 15 советници Советот на општина Василево го усвои со 15
гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

1.
По отворената расправа по точката: Formirawe na verifikaciona komisija за збор се јави

Блаже Коцев  член на Советот на општина Василево од советничката група на СДСМ и предлага
за членови на верификационата комисија да бидат избрани:

1. Костадинка Печеникова - претседател
2. Сандра Илиева - член
3. Сања Стојанова - член

Предлогот на Блаже Коцев за претседател и членови на верификационата комисија бидат избрани:
        1.  Костадинка Печеникова  за претседател од  СДСМ
        2. Сандра Илиева  член  од СДСМ
        3. Сања Стојанова  член  од  ВМРО - ДПМНЕ
 беше ставен на гласенје од присутни 15 советници Советот на општина Василево го усвои со 15
гласа ,, за ,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.



2.
Verifikacionnata Komisija gi razgleda donesenite re[enija od strana na Op[tinskata
izborna komisija, izvr[i legitimirawe i konstatira deka se ispolneti site uslovi da im
se verifikuvat mandatite na novoizbranite sovetnici.

Драги Митев dosega[en presedatel na Sovetot na op[tina Vasilevo re~e deka
verifikacionata Komisija gi potvrdи mandatite na ~lenovite na Sovetot и им посака на
новоизбраните советници успешна работа и донесувње уште по прдуктивни Одлуки од
досегашните.

Точката: Verifikacija na mandatite na ~lenovite na Sovetot na op[tina Vasilevo
беше ставена на гласенје од 15 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 15
гласа,, за ,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

3.

Драги Митев dosega[en pretsedatel na Sovetot na op[tina Vasilevo gi povika site
novoizbrani sovetnici da ja dadat sve~enata izjava. Novoizbranite sovetnici pristapija
so izjavite deka site prava i dol`nosti na ~len na Sovetot ]e gi izvr[uvaat sovesno i
odgovorno i deka pri nivnoto izvr[uvawe ]e gi po~ituvat  Ustavot, zakonot i propisite
na Sovetot, i deka ]e go [titat ustavniot poredok na RM i pristapija kon potpi[uvaweto
na sve~enite izjavi.

4.
По отворената расправа по точката: Izbor na pretsedatel na Sovetot na op[tina

Vasilevo за збор се јави Наташа Велкова член на Советот на општина Василево од советничката
група на СДСМ предлага за претседател на Советот на општина Василево да биде избран Крсте
Панев.

Марјан Трајков  предлага за претседател на Советот на општина Василево од советничката
група на ВМРО - ДПМНЕ да биде избрана Сања Стојанова

Бидејќи немаше друг пријавено за збор предлогот на Наташа Велкова за претседател на
Советот на општина Василево да биде избран Крсте Панев беше ставен на гласенје од 15 присутни
советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за ,,  ,, против,, и ,, воздржани,,
нема„
       Предлогот на Марјан Трајков за претседател на Советот на општина Василево да биде избрана
Сања Стојанова беше ставен на гласенје од 15 присутни советници Советот на општина Василево
гласаше 7 гласа,, за ,,  ,, против,, и ,, воздржани,, нема, предлогот не е усвоен
Советот на општина Василево констатира дека Крсте Панев член на Советот од советничката
листа на СДСМ од 15 присутни советници со 8 гласа,, за ,,  ,, против,, и ,, воздржани,, нема е
избран за нов претседател на Советот на општина Василево

Novoizbraniot pretsedatel na Sovetot na op[tina Vasilevo Крсте Панев im se
zablagodari na sovetnicite za doverbata i podr[kata koја му ja dadoa i im go ~estita
mandatot na site sovetnici. Re~e deka во текот на четиригодишниот мандат Советот ќе се
залага за заедничко  донесуванје на значајни Одлуки предози и идеи на сите граѓани заедно со
градоначалникот и сите општински установи ќе бидат сервис на граѓаните заедно да ги решават
проблемите и se nadeva na uspe[na i plodna sorabotka каде што Sovetot na op[tina
Vasilevo ]e raboti vo interes на општината и na site gra\ani na op[tina Vasilevo.



5
По отворената расправа по точката: Formirawe na komisija za Мandatni pra[awa,

izbori i imenuvawa сoglasno Zakonot za lokalna samouprava, soglasno proporcionalnata
zastapenost za site Sovetni~ki grupi koj [to participiraat vo Sovetot na op[tina
Vasilevo  Блаже Коцев za претседател и ~lenovi na Komisijata za mandatni pra[awa izbor
i imenuvawe gi predlo`i slednite ~lenovi:

- Крсте Панев - za pretsedatel
- Блаже Коцев - член
- Наташа Велкова - член
- Сања Стојанова - ~len
- Сања Христова - ~len

Немаше друг пријавено за збор predlogot na Блаже Коцев za претседател и ~lenovi na
Komisijata za mandatni pra[awa избор и именуванје да bidat izbrani:

- Крсте Панев - za pretsedatel
- Блаже Коцев - член
- Наташа Велкова - член
- Сања Стојанова - ~len
- Сања Христова - ~len

беше stavен na glasewe од 15 присутни советници Советот на општина Василево го усвои  со 15
гласа,, за ,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

6.
По отворената расправа по точката: Odluka za ovlastuvawe na gradona~alnikot i

~lenovite na Sovetot na op[tina Vasilevo za sklu~uvawe na brakovi, никој не се јави за
збор pretsedatelот  na Sovetot на општина Василево Крсте Панев ja stavi na glasewe, од 15
присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 15 гласа,, за ,, ,, против,, и ,,
воздржани,, нема.

Пo исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев ја
затвори конститутивната седница на Советот на општина Василево.

Zapisni~ar
Zora Kolarova Konstitutativna sednica na Sovet

na op[tina Vasilevo
Pretsedatel:
Крсте Панев


